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PREDLOGI SPREMEMB 885–1045 – DEL III (naslovi 3−5)

Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju 
in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o 
spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... o obstojnih organskih onesnaževalih

Predlog Uredbe (KOM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Predlog spremembe 885
Člen 23, odstavek -1 (novo)

-1. Med proizvajalci ali uvozniki poteka za 
namene registracije medsebojna izmenjava 
informacij iz člena 9 (a) (vi) in (vii), ki se 
dajo na voljo, s čimer se izogne podvajanju 
študij. 
V izjemnih okoliščinah, kjer ima lahko 
proizvajalec, uvoznik ali formulator zaradi 
obveznih zahtev za izmenjavo informacij 
(razen pri zadevah, ki zahtevajo podatke iz 
preskusov na živalih) znatno poslovno 
izgubo, lahko Agencija posameznim 
vlagateljem odobri posebno odstopanje.
Agencija v 18 mesecih od začetka 
veljavnosti pripravi merila za ocenitev 
takšnih vlagateljev, določi postopek za 
predložitev in obravnavo posameznih vlog 
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ter poskrbi za neodvisen pritožbeni 
postopek, s čimer se zagotovi ponovna 
obravnava vlagateljev, ki jih je Agencija 
zavrnila.

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb (in spodaj našteti posledični predlogi sprememb) zagotavljajo 
razširitev obvezne izmenjave podatkov na informacije iz preskusov na nevretenčarjih. Namen 
ESER je okrepiti varovanje zdravja in okolja ob zagotovitvi najboljše uporabe industrijskih 
virov s plačljivo izmenjavo vseh podatkov o nevarnosti.

Vseeno mora biti Agencija pooblaščena, da ESER na podlagi posameznih primerov v izrednih 
okoliščinah odobri možnost zavrnitve.

Dodatek k paketu ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 886
Člen 23, odstavek -1 (novo)

-1. Med proizvajalci ali uvozniki poteka za 
namene registracije medsebojna izmenjava 
informacij iz člena 9 (a) (vi) in (vii), ki se 
dajo na voljo, s čimer se izogne podvajanju 
študij.

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb (in spodaj našteti posledični predlogi sprememb) zagotavljajo 
razširitev obvezne izmenjave podatkov na informacije iz preskusov na nevretenčarjih. Namen 
ESER je okrepiti varovanje zdravja in okolja ob zagotovitvi najboljše uporabe industrijskih 
virov s plačljivo izmenjavo vseh podatkov o nevarnosti.
Del paketa ESER.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 887
Člen 23, odstavek -1 (novo)

-1. Prostovoljno združevanje konzorcijev je 
zaželeno, da se zmanjša število registracij 
na snov. Podatke je treba uporabljati 
skupno, razen ko registracijski zavezanec 
meni, da so njegovi podatki iz 
konkurenčnih razlogov zaupni.

Or. de

Obrazložitev

Predlog ESER (ena snov, ena registracija) predpisuje obvezno izmenjavo podatkov. Čeprav 
to olajšuje registracijo snovi, se poraja pomembno vprašanje v zvezi z varovanjem in 
zaupnostjo podatkov. Obvezna opustitev podatkov je lahko upravičena le z višjim ciljem 
pravne zaščite. Zaščita živali je primer takšnega višjega cilja pravne zaščite, tako da je 
izmenjava podatkov upravičena v primeru preskusov na vretenčarjih, pri drugih preskusih pa 
ne.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 888
Člen 23, odstavek 1

1. Da se prepreči nepotrebno preskušanje na 
živalih, se preskušanje na vretenčarjih za to 
uredbo sprejme le kot skrajni ukrep. Sprejeti 
je treba tudi ukrepe za omejevanje 
nepotrebnega podvajanja drugih preskusov.

1. Razen člena 1 (a) je skupna uporaba 
podatkov iz preskusov na vretenčarjih 
obvezna. Da se prepreči nepotrebno 
preskušanje na živalih, se preskušanje na 
vretenčarjih za to uredbo sprejme le kot 
skrajni ukrep. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog ESER (ena snov, ena registracija) predpisuje obvezno izmenjavo podatkov. Čeprav 
to olajšuje registracijo snovi, se poraja pomembno vprašanje v zvezi z varovanjem in 
zaupnostjo podatkov. Obvezna opustitev podatkov je lahko upravičena le z višjim ciljem 
pravne zaščite. Zaščita živali je primer takšnega višjega cilja pravne zaščite, tako da je 
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izmenjava podatkov upravičena v primeru preskusov na vretenčarjih, pri drugih preskusih pa 
ne.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 889
Člen 23, odstavek 1

1. Da se prepreči nepotrebno preskušanje na 
živalih, se preskušanje na vretenčarjih za to 
uredbo sprejme le kot skrajni ukrep. Sprejeti 
je treba tudi ukrepe za omejevanje 
nepotrebnega podvajanja drugih preskusov.

1. Da se prepreči nepotrebno preskušanje na 
živalih, se preskušanje na vretenčarjih za to 
uredbo sprejme le kot skrajni ukrep.

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb (in spodaj našteti posledični predlogi sprememb) zagotavljajo, da se 
obvezna izmenjava podatkov razširi na informacije iz preskusov na nevretenčarjih. Namen 
ESER je okrepiti varovanje zdravja in okolja ob zagotovitvi najboljše uporabe industrijskih 
virov s plačljivo izmenjavo vseh podatkov o nevarnosti.
Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 890
Člen 23, odstavek 1 a (novo)

1 a. Izmenjava in/ali skupna predložitev 
informacij iz preskusov na vretenčarjih ter 
drugih informacij, ki lahko preprečijo 
preskuse na živalih, je obvezna.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 33 a. Pod ta naslov je treba vključiti, da je 
izmenjava podatkov iz preskusov na živalih in drugih podatkov, ki lahko preprečijo preskuse 
na živalih, obvezna za izpolnjevanje zahtev za informacije v okviru te uredbe za zagotavljanje, 
da se ne pojavi podvojitev preskusov na živalih. To zagotavlja usklajenost s členom 24(5)(2) 
in izjavo, da bo „izmenjava podatkov obvezna“ v zvezi s preskusi na živalih na strani 10 
obrazložitvenega memoranduma.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 891
Člen 23, odstavek 2

2. Izmenjava informacij in njihova skupna 
predložitev v skladu s to uredbo sta povezani 
s tehničnimi podatki in zlasti z 
informacijami o notranjih lastnostih snovi. 
Registracijski zavezanci si ne izmenjujejo 
informacij o svojem tržnem ravnanju, zlasti 
o proizvodnih zmogljivostih, obsegu 
proizvodnje ali prodaje, uvoženi količini ali 
tržnih deležih.

2. Izmenjava informacij in njihova skupna 
predložitev v skladu s to uredbo sta povezani 
s tehničnimi podatki in zlasti z 
informacijami o notranjih lastnostih snovi. 
Registracijski zavezanci si ne izmenjujejo 
informacij o svojem tržnem ravnanju, zlasti 
o proizvodnih zmogljivostih, obsegu 
proizvodnje ali prodaje, uvoženi količini ali 
tržnih deležih. Komisija bo izdala smernice 
o doseganju skladnosti s pravili 
konkurence za konzorcije pri izmenjavi 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno zmanjšati negotovost družb (še zlasti malih in srednjih podjetij) in olajšati 
oblikovanje konzorcijev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 892
Člen 23, odstavek 2

2. Izmenjava informacij in njihova skupna 
predložitev v skladu s to uredbo sta povezani 
s tehničnimi podatki in zlasti z 
informacijami o notranjih lastnostih snovi. 
Registracijski zavezanci si ne izmenjujejo 
informacij o svojem tržnem ravnanju, zlasti 
o proizvodnih zmogljivostih, obsegu 
proizvodnje ali prodaje, uvoženi količini ali 
tržnih deležih.

2. Izmenjava informacij in njihova skupna 
predložitev v skladu s to uredbo sta povezani 
s tehničnimi podatki in zlasti z 
informacijami o notranjih lastnostih snovi. 
Registracijski zavezanci si ne izmenjujejo 
informacij o svojem tržnem ravnanju, zlasti 
o proizvodnih zmogljivostih, obsegu 
proizvodnje ali prodaje, uvoženi količini ali 
tržnih deležih. V primeru združevanja in pri 
njegovem upravljanju registracijski 
zavezanci upoštevajo pravila konkurence.
Komisija v primerih skupne uporabe 
podatkov sprejme smernice o skladnosti s 
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pravili konkurence.

Or. de

Obrazložitev

Predlog ESER (ena snov, ena registracija) predpisuje obvezno izmenjavo podatkov. Čeprav 
to olajšuje registracijo snovi, se poraja pomembno vprašanje v zvezi z varovanjem in 
zaupnostjo podatkov. Obvezna opustitev podatkov je lahko upravičena le z višjim ciljem 
pravne zaščite. Zaščita živali je primer takšnega višjega cilja pravne zaščite, tako da je 
izmenjava podatkov upravičena v primeru preskusov na vretenčarjih, pri drugih preskusih pa 
ne.

Predlog spremembe, ki ga vložita Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 893
Člen 23, odstavek 3

3. Povzetke ali zanesljive študijske povzetke 
študij, predloženih v okviru registracije vsaj 
deset let prej, lahko Agencija da prosto na 
razpolago drugim registracijskim 
zavezancem ali potencialnim registracijskim 
zavezancem.

3. Za izmenjavo podatkov se prejme 
finančno nadomestilo. Povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij s 
preskusi na vretenčarjih, predloženih v 
okviru registracije vsaj 15 let prej, lahko 
Agencija izjemoma da prosto na razpolago 
drugim registracijskim zavezancem ali 
potencialnim registracijskim zavezancem 
pod pogoji iz člena 25 za snovi, ki niso v 
postopnem uvajanju, in člena 28 za snovi v 
postopnem uvajanju.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se ohranilo spodbujanje inovacij, se mora obvezna izmenjava podatkov omejiti na 
povzetke in zanesljive študijske povzetke študij s preskusi na vretenčarjih. Gre tudi za 
razumevanje čl. 23(4). Zaradi lastninskih pravic se mora za prisilno izmenjavo podatkov 
vedno prejeti finančno nadomestilo. Za uskladitev te zakonodaje s podobnimi, na primer 
tistimi, ki urejajo biocide, se mora meja za prejetje nadomestila podaljšati na 15 let.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 894
Člen 23, odstavek 3

3. Povzetke ali zanesljive študijske povzetke 
študij, predloženih v okviru registracije vsaj 
deset let prej, lahko Agencija da prosto na 
razpolago drugim registracijskim 
zavezancem ali potencialnim registracijskim 
zavezancem.

3. Za izmenjavo podatkov se prejme 
finančno nadomestilo. Povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, 
predloženih v okviru registracije vsaj 10 let 
prej, lahko Agencija da prosto na razpolago 
drugim registracijskim zavezancem ali 
potencialnim registracijskim zavezancem
pod pogoji iz člena 25 za snovi, ki niso v 
postopnem uvajanju, in člena 28 za snovi v 
postopnem uvajanju.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se ohranilo spodbujanje inovacij, morajo družbe varovati svoje podatke in ugotovitve, 
zato se mora za izmenjavo teh informacij prejeti nadomestilo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt 
+ Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Predlog spremembe 895
Člen 23, odstavek 4

4. Za preskuse, ki ne vključujejo 
vretenčarjev, se ta naslov za potencialne 
registracijske zavezance uporablja samo, če 
so predhodni registracijski zavezanci dali 
pritrdilno izjavo za namene točke (x) člena 
9(a).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb (in spodaj našteti posledični predlogi sprememb) zagotavljajo, da se 
obvezna izmenjava podatkov razširi na informacije iz preskusov na nevretenčarjih. Namen 
ESER je okrepiti varovanje zdravja in okolja ob zagotovitvi najboljše uporabe industrijskih 
virov s plačljivo izmenjavo vseh podatkov o nevarnosti.
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Del paketa ESER. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt)

Črtanje odstavka 4 je tesno povezano s črtanjem člena 9(a)(x) in je posledica tega. Namen 
tega je vključitev načela obvezne izmenjave vseh podatkov o preskusih (vključno s podatki o 
nevretenčarjih) v cilje in splošna pravila. Ta točka je ključnega pomena zlasti za mala in 
srednja podjetja, ki bodo lahko tako znatno znižala stroške pri izvajanju ukrepov REACH. 
(Vernola in drugi)

Namen načela obvezne izmenjave vseh podatkov o preskusih (vključno s podatki o 
nevretenčarjih), ki je povezano s črtanjem člena 9(a)(x), je znižati stroške družb, še posebno 
malih in srednje velikih podjetij, pri izvajanju ukrepov REACH. (Foglietta in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 896
Člen 23, odstavek 4 a (novo)

4 a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji lahko imenuje 
tretjo stranko za svojega predstavnika pri 
vseh postopkih pod tem naslovom.

Or. it

Obrazložitev

Podjetja morajo zaradi zaupnosti in/ali praktičnih razlogov imeti možnost, da jih zastopa 
tretja stranka.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 897
Člen 23 a (novo)

1. Pred opravljanjem preskusov na 
nevretenčarjih ali pridobivanjem drugih 
informacij lahko potencialni registracijski 
zavezanec opravi preiskave o tem, ali 
podatki ali druge informacije o isti snovi že 
obstajajo. Skupaj z vlogo posreduje 
Agenciji naslednje informacije:
(a) svoje podatke;
(b) podatke o snovi v skladu z oddelkoma 
2.1 in 2.3 Priloge IV;
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(c) za katere zahtevane informacije bo 
moral izvesti nove študije.
2. Kjer je Agencija prepričana, da 
namerava potencialni registracijski 
zavezanec proizvesti ali uvoziti snov, mora 
preveriti, ali ima Komisija že dostop do 
podatkov ali drugih zahtevanih informacij. 
Kadar ni tako, Agencija pri pristojnih 
organih v državah članicah poizve, ali 
imajo dostop do podatkov in drugih 
informacij. Organi držav članic Agenciji 
sporočijo odgovor najkasneje v enem 
mesecu.
3. Agencija obvesti potencialnega 
registracijskega zavezanca o izidu svojih 
preiskav.
4. Potencialni registracijski zavezanec 
lahko predhodne registracijske zavezance 
zaprosi za informacije o preskusih, ki ne 
vključujejo vretenčarjev, za katere so dali 
predhodni registracijski zavezanci za 
namene člena 9(a)(x) pritrdilno izjavo.

Or. de

Obrazložitev

Zahtevajo se ločena pravila o iskanju in izmenjavi podatkov o preskusih na nevretenčarjih, 
kar omogoča, da se lahko pristojne organe vpraša o obstoječih informacijah v zvezi z njimi. S 
tukaj predvidenimi ureditvami se omogoči uporaba informacij, ki jih pristojni organi hranijo 
za druge namene, npr. za javne raziskovalne programe, v registracijskem postopku.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 898
Naslov III, poglavje 2, naslov

PRAVILA ZA SNOVI, KI NISO V 
POSTOPNEM UVAJANJU

(Ne vpliva na angleško različico.)

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi popraviti jezikovno napako v italijanski različici predloga 
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Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 899
Člen 24, odstavek 1

1. Preden se opravijo preskusi na 
vretenčarjih za izpolnitev informacijskih 
zahtev zaradi registracije, se uporabijo 
odstavki 2, 3 in 4.

1. Preden se opravijo preskusi za izpolnitev 
zahtev za informacije zaradi registracije, se 
uporabijo odstavki 2, 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 900
Člen 24, odstavek 3

3. Potencialni registracijski zavezanec 
poizve pri Agenciji, ali je bila za enako snov 
že vložena registracija. Hkrati s poizvedbo 
predloži Agenciji vse naslednje informacije: 

(a) svoje podatke;
(b) podatke o snovi v skladu z oddelkoma 
2.1 in 2.3 Priloge IV;
(c) za katere zahtevane informacije bo moral 
izvesti nove študije, ki bodo vključevale 
preskuse na vretenčarjih;

(d) za katere zahtevane informacije bo 
moral izvesti druge nove študije.

3. Preden se opravijo preskusi na 
vretenčarjih za izpolnitev zahtev za 
informacije zaradi registracije, potencialni 
registracijski zavezanec poizve pri Agenciji, 
ali so za enako snov na voljo informacije iz 
preskusa na vretenčarjih, ki jih potrebuje.
Hkrati s poizvedbo predloži Agenciji vse 
naslednje informacije: 

(a) svoje podatke;
(b) podatke o snovi v skladu z oddelkoma 
2.1 in 2.3 Priloge IV;
(c) za katere zahtevane informacije bo moral 
izvesti nove študije, ki bodo vključevale 
preskuse na vretenčarjih.

Or. de
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Obrazložitev

Ni pomembno, ali je bila za snov predložena registracija. Namesto tega mora biti 
poizvedovanje usmerjeno k ugotavljanju, ali so že bili opravljeni preskusi na vretenčarjih. 
Agencija mora upoštevati tudi rezultate takšnih preskusov, ki so bili opravljeni iz drugih 
razlogov (glej člen 23(1)(3)). 

Informacija o že opravljeni registraciji snovi je za potencialnega registracijskega zavezanca, 
ki poizveduje, tudi pomembna informacija o konkurenci. Takšnemu omogočanju tržne 
raziskave se je treba izogniti. Člen 23 a (novo) velja v primeru študij na nevretenčarjih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 901
Člen 24, odstavek 3, točka (a)

(a) svoje podatke; (a) svoje podatke brez poseganja v člena 
115 in 116;

Or. it

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti zakonodaje mora člen 24 upoštevati določbe členov 115 in 116, ki urejajo 
dostop do podatkov. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov 
iz naslova III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 902
Člen 24, odstavek 3, točka (d)

(d) za katere zahtevane informacije bo 
moral izvesti druge nove študije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 903
Člen 24, odstavek 4

4. Če enaka snov še ni bila registrirana, 
Agencija o tem obvesti potencialnega 
registracijskega zavezanca.

4. Kjer je Agencija prepričana, da 
namerava potencialni registracijski 
zavezanec proizvesti ali uvoziti snov, mora 
preveriti, ali ima Komisija že dostop do 
informacij o študijah na vretenčarjih iz 
odstavka 1(c) in ali je bila izvedena 
predhodna raziskava v skladu z odstavkom 
1. Kadar ni tako, Agencija pri pristojnih 
organih v državah članicah poizve, ali 
imajo dostop do podatkov in drugih 
informacij. Agencija obvesti potencialnega 
registracijskega zavezanca o izidu svojih 
preiskav.

Or.de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za odstavek 3(1). Treba se je izogniti tržnim raziskavam. Razen tega bi bila 
takšna ureditev nepotrebno birokratsko breme Agencije.

Pomembno je, da se Agencija prepriča o resnosti namena vlagatelja za proizvodnjo snovi 
(izognitev tržnim raziskavam).

Vseeno se vlagateljem omogoči poizvedba o obstoju določenih študij o preskusih na 
vretenčarjih in o tem, ali so bile predložene v odgovor na podobne preiskave konkurentov. 
Zadnja informacija je potrebna za učinkovitost člena 25 a.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 904
Člen 24, odstavek 4

4. Če enaka snov še ni bila registrirana, 
Agencija o tem obvesti potencialnega 
registracijskega zavezanca.

4. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči ime(na) in naslov(e) 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali, 
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odvisno od primera, zanesljive študijske 
povzetke študij, ki so jih ti predložili.
Dostopne študije je treba deliti s 
potencialnim registracijskim zavezancem v 
skladu s členom 25.

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 905
Člen 24, odstavek 5

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili in so 
vključevale vretenčarje. 

črtano

Te študije se ne smejo ponovno izvesti. 
Agencija potencialnega registracijskega 
zavezanca obvesti tudi o ustreznih 
povzetkih ali zanesljivih študijskih 
povzetkih študij, odvisno od primera, ki so 
jih že predložili predhodni registracijski 
zavezanci in v katere niso bili vključeni 
vretenčarji, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).
Hkrati Agencija predhodnim 
registracijskim zavezancem sporoči ime in 
naslov potencialnega registracijskega
zavezanca.

Or. en
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Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER. (Guido Sacconi in drugi)

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se obvezna izmenjava podatkov razširi na podatke iz 
preskusov, ki ne vključujejo živali. (Chris Davies)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Predlog spremembe 906
Člen 24, odstavek 5

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili in so 
vključevale vretenčarje.

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili.

Te študije se ne smejo ponovno izvesti. Te študije se ne smejo ponovno izvesti.
Agencija potencialnega registracijskega 
zavezanca obvesti tudi o ustreznih 
povzetkih ali zanesljivih študijskih 
povzetkih študij, odvisno od primera, ki so 
jih že predložili predhodni registracijski 
zavezanci in v katere niso bili vključeni 
vretenčarji, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).
Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca.

Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se obvezna izmenjava podatkov razširi na informacije 
iz preskusov, ki ne vključujejo živali. (Davies)

Predlog spremembe je tesno povezan s predlogom spremembe člena 9(a)(x) in je narejen na 
njegovi podlagi. Namen tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno naravo predložitve 
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podatkov iz preskusov na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezen dostop do 
podatkov je bistven za mala in srednja podjetja. (Vernola in drugi)

Namen predloga spremembe je vključitev načela obvezne izmenjave vseh podatkov, tudi tistih 
o preskusih z nevretenčarji, zaradi zaščite malih in srednjih podjetij.
Predlog spremembe, povezan s členoma 9(a)(x) in 23(4).
(Foglietta in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 907
Člen 24, odstavek 5

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili in so 
vključevale vretenčarje.

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, razen če razkritje
omejujejo členi 102, 115(2) in 116,
Agencija potencialnemu registracijskemu 
zavezancu takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili in so 
vključevale vretenčarje.

Te študije se ne smejo ponovno izvesti. Te študije se ne smejo ponovno izvesti.
Agencija potencialnega registracijskega 
zavezanca obvesti tudi o ustreznih povzetkih 
ali zanesljivih študijskih povzetkih študij, 
odvisno od primera, ki so jih že predložili 
predhodni registracijski zavezanci in v 
katere niso bili vključeni vretenčarji, za 
katere so predhodni registracijski zavezanci 
dali pritrdilno izjavo za namene točke (x) 
člena 9(a).

Razen če razkritja ne omejujejo členi 102, 
115(2) in 116, Agencija potencialnega 
registracijskega zavezanca obvesti tudi o 
ustreznih povzetkih ali zanesljivih študijskih 
povzetkih študij, odvisno od primera, ki so 
jih že predložili predhodni registracijski 
zavezanci in v katere niso bili vključeni 
vretenčarji, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno izjavo 
za namene točke (x) člena 9(a).

Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca.

Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je razkritje podatkov predhodnega registracijskega 
zavezanca za kemikalije omejeno na zavezanost molčečnosti, določeno v členu 102, kot je 
podrobno opredeljeno v členih 115(2) in 116. Zaradi konkurenčne narave elektronske 
industrije je veliko kemikalij, ki se uporabljajo pri proizvodnji, strogo zaupnih. Ti kemični 
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„recepti“ se obravnavajo kot intelektualna lastnina. Razkritje uporabe ene od kritičnih 
kemikalij lahko konkurentom razkrije zaupne poslovne informacije o postopkih, ki jih trenutno 
vodi proizvajalec, in konkurentu omogoči povratno projektiranje postopkov. Zato je treba 
podatke predhodnega registracijskega zavezanca varovati pred razkritjem. Čeprav je 
omejevanje preskusov na vretenčarjih zaželeno, pa se ga ne sme omejiti na račun razkrivanja 
zaupnih poslovnih informacij o predhodnih registracijskih zavezancih. Predhodni 
registracijski zavezanec se mora sam odločiti, ali želi novemu registracijskemu zavezancu 
razkriti podatke in dokumentacijo predhodnega preskušanja. Podobno je v primeru, ko 
uporabniki na nižji stopnji registrirajo ločeno uporabo na nižji stopnji in se te uporabe ne 
sme razkriti proizvajalcu kemikalij v dobavni verigi, če bi to preprečilo namen za ločeno 
registracijo. (Aylward) 

V nekaterih sektorjih je uporaba snovi lahko strogo zaupna in obravnavana kot intelektualna 
lastnina. Razkritje uporabe ene od kritičnih kemikalij lahko konkurentom razkrije zaupne 
poslovne informacije in jim omogoči povratno projektiranje postopkov. Zato se mora 
predhodni registracijski zavezanec odločiti, ali želi novemu registracijskemu zavezancu 
razkriti podatke in dokumentacijo predhodnega preskušanja. (Doyle)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt 

Predlog spremembe 908
Člen 24, odstavek 6

6. Če drug potencialni registracijski 
zavezanec poizveduje o enaki snovi, 
Agencija oba potencialna registracijska 
zavezanca takoj obvesti o imenu in naslovu 
drugega potencialnega registracijskega 
zavezanca ter študijah na vretenčarjih, ki 
jih morata opraviti.

6. Če drug potencialni registracijski 
zavezanec poizveduje o enaki snovi, 
Agencija oba potencialna registracijska 
zavezanca takoj obvesti o imenu in naslovu 
drugega potencialnega registracijskega 
zavezanca.

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 909
Člen 24, odstavek 6
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6. Če drug potencialni registracijski 
zavezanec poizveduje o enaki snovi, 
Agencija oba potencialna registracijska 
zavezanca takoj obvesti o imenu in naslovu 
drugega potencialnega registracijskega 
zavezanca ter študijah na vretenčarjih, ki jih 
morata opraviti.

6. Če drug potencialni registracijski 
zavezanec poizveduje o enaki snovi, razen 
če razkritje omejujejo členi 102, 115(2) in 
116, Agencija oba potencialna registracijska 
zavezanca takoj obvesti o imenu in naslovu 
drugega potencialnega registracijskega 
zavezanca ter študijah na vretenčarjih, ki jih 
morata opraviti.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 24(5) istega avtorja. ( Aylward)

V nekaterih sektorjih je uporaba snovi lahko strogo zaupna in obravnavana kot intelektualna 
lastnina. Razkritje uporabe ene od kritičnih kemikalij lahko konkurentom razkrije zaupne 
poslovne informacije in jim omogoči povratno projektiranje postopkov. Zato se mora 
predhodni registracijski zavezanec odločiti, ali želi novemu registracijskemu zavezancu 
razkriti podatke in dokumentacijo predhodnega preskušanja. (Doyle)

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 910
Člen 25, odstavek -1 (novo) -1 a (novo) -1 b (novo)

-1) Če študije na vretenčarjih že obstajajo 
ali je drug registracijski zavezanec že začel 
z izvajanjem takšnih študij, potencialni 
registracijski zavezanec teh študij ne sme 
ponoviti ali izvajati.
-1(a) V takšnih primerih Agencija ali 
pristojni nacionalni organ od lastnika(ov) 
podatkov o preskusih na vretenčarjih ali 
tistih, ki jih opravljajo, zahtevata podatke o 
tem, ali je/so pripravljen(i) razkriti svoje 
podatke. V primeru soglasja Agencija 
potencialnega registracijskega zavezanca 
obvesti o imenu in naslovu lastnika(ov) 
podatkov o preskusih na vretenčarjih ali 
osebe (oseb), vključene(ih) v preskuse na 
vretenčarjih, ter o tem, ali in kateri ustrezni 
povzetki ali osnovni povzetki študij, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih, so že 
bili predloženi.
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- 1(b) Če do soglasja ne pride, Agencija 
začne s postopkom, določenim v 
naslednjem odstavku, ob upoštevanju 
zaupnosti podatkov iz člena 116.

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj 
kot deset let prej, kot je navedeno v členu 
24(5), potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o 
preskusih na vretenčarjih, ki jih potrebuje 
za registracijo. Registracijske zavezance 
lahko zaprosi za vse informacije o 
preskusih na vretenčarjih, za katere so 
predhodni registracijski zavezanci dali 
pritrdilno izjavo za namene točke (x) člena 
9(a).

1. Potencialni registracijski zavezanec 
lahko v primeru, da predhodni 
registracijski zavezanec da soglasje, od 
njega zahteva takšne informacije iz študij s 
preskusi na vretenčarjih, ki jih potrebuje za 
registracijo.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s predlogom KOM so podatki predhodnega registracijskega zavezanca 
potencialnemu registracijskemu zavezancu, ki oddaja vlogo, vedno razkriti. Takšna ureditev 
ne omogoča varovanja podatkov predhodnega registracijskega zavezanca. Samodejno 
razkrivanje podatkov v členu 116 prav tako ni določeno. Namesto tega je treba o vprašanju 
razkrivanja podatkov odločati na podlagi posameznih primerov. V predlaganem sistemu bi 
imel lastnik podatkov o preskusih v posameznih primerih možnost ohranitve zaupnosti 
podatkov. 

Razen tega jasno določa, da se preskusov na vretenčarjih ne sme ponavljati. Ločen odstavek 
je utemeljen s pomembnostjo tega načela. 

Naslednji odstavek določa ureditev za izmenjavo podatkov in delitev stroškov. Sklicuje se na 
ta dostavek. Takšno ureditev je v praksi preskusilo in testiralo podjetje ChemG iz Nemčije.

Brezplačni dostop do študij, ki so bile predložene vsaj 10 let prej, je nepravičen. Veljavna 
zakonodaja o prijavi novih snovi določa le brezplačno uporabo registracijskih podatkov v 
primeru osnovnih podatkov, ne pa tudi v primeru dragih študij. 

Ureditev o izmenjavi podatkov ne vključuje študij na živalih, ki so opredeljene v členu 23 a 
(novo).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 911
Člen 25, odstavek 1

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o 
preskusih na vretenčarjih, ki jih potrebuje 
za registracijo. Registracijske zavezance 
lahko zaprosi za vse informacije o 
preskusih na vretenčarjih, za katere so 
predhodni registracijski zavezanci dali 
pritrdilno izjavo za namene točke (x) člena 
9(a).

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(4)
in 26(3 a)(b), potencialni registracijski 
zavezanec predhodnega(e) 
registracijskega(e) zavezanca(e) zaprosi za 
informacije, ki jih potrebuje za registracijo, 
ob upoštevanju člena 9(a)(vi) in (vii).

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio 
Berlato

Predlog spremembe 912
Člen 25, odstavek 1

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o 
preskusih na vretenčarjih, ki jih potrebuje 
za registracijo. Registracijske zavezance 
lahko zaprosi za vse informacije o preskusih
na vretenčarjih, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o prej 
izvedenih preskusih, ki jih potrebuje za 
registracijo. Registracijske zavezance lahko 
tudi zaprosi za vse informacije o preskusih, 
ki ne vključujejo vretenčarjev.

Or. it
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan s predlogi sprememb člena 9(a)(x) in člena 24(5) in 
je narejen na njuni podlagi. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno stališče 
predložitve podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezen dostop 
do podatkov je bistven za mala in srednja podjetja. (Vernola in drugi)

Predlog spremembe skuša vključiti načela obvezne izmenjave vseh podatkov o preskusih z 
nevretenčarji za zaščito malih in srednjih podjetij.
Predlog spremembe, povezan s členoma 9(a)(x) in 23(4). (Foglietta in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 913
Člen 25, odstavek 1

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o 
preskusih na vretenčarjih, ki jih potrebuje 
za registracijo. Registracijske zavezance 
lahko zaprosi za vse informacije o preskusih
na vretenčarjih, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno izjavo 
za namene točke (x) člena 9(a).

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o 
preskusih na živalih in preskusih, ki ne 
vključujejo živali, ki jih potrebuje za 
registracijo. Registracijske zavezance lahko 
zaprosi za vse informacije o preskusih, ki ne 
vključujejo vretenčarjev, za katere so 
predhodni registracijski zavezanci dali 
pritrdilno izjavo za namene točke (x) člena 
9(a).

Or. en

Obrazložitev

Predlog ESER (ena snov, ena registracija)*. Predlog Komisije določa obvezno izmenjavo 
podatkov za „preskuse na vretenčarjih“. Ta predlog spremembe razširja razpon podatkov, ki 
bodo izmenjani, in tako naredi sistem bolj izvedljiv in stroškovno učinkovit.

* ESER v osnovi pomeni: 

obvezno izmenjavo podatkov o preskusih na vretenčarjih in preskusih, ki ne vključujejo živali. 
To bo zmanjšalo stroške in izboljšalo varovanje zdravja ljudi in okolja. 

Skupno predložitev zbirke informacij o notranjih lastnostih posamezne snovi iz enakih 
razlogov. 



AM\565932SL.doc 21/110 PE 357.820v01-00

SL

Delitev stroškov med registracijskimi zavezanci za zagotavljanje pravičnosti, preglednosti in 
nediskriminacije na najbolj prilagodljiv način. 

ESER od proizvajalcev in uvoznikov zahteva, da delujejo v smeri enotne zbirke informacij o 
notranjih lastnostih posamezne snovi. Na ta način registracijski zavezanci dajo podatke na 
voljo in delujejo v smeri dogovora o podatkih, ki so na voljo ter tako odpravijo potrebo po 
ponovnih preskusih. Ker v predlogu Komisije ne gre za to, bi ta lahko vodil k podvojevanju 
preskusov ter večjim stroškom preskušanja in upravljanja, še slasti za mala in srednja 
podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 914
Člen 25, odstavki 2, 3 in 4

2. Potencialni in predhodni registracijski 
zavezanec(ci) za enako snov sprejme(jo) vse 
razumne ukrepe za dosego sporazuma o 
izmenjavi in dajanju na razpolago študij, ki 
vključujejo katero koli vrsto preskusa.
Takšen sporazum se lahko nadomesti s 
predložitvijo zadeve razsodišču in sprejetjem 
njegove odredbe.

2. Potencialni in predhodni registracijski 
zavezanec(ci) za enako snov sprejme(jo) vse 
razumne ukrepe za dosego sporazuma o 
izmenjavi in dajanju na razpolago študij, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih.
Takšen sporazum se lahko nadomesti s 
predložitvijo zadeve razsodišču in sprejetjem 
njegove odredbe.

3. Če se doseže sporazum o izmenjavi študij, 
predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
izda(jo) izjavo o dostopnosti za zadevne 
študije v dveh tednih po prejemu plačila.

3. Če se doseže sporazum o izmenjavi študij, 
predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
izda(jo) izjavo o dostopnosti za zadevne 
študije v dveh tednih po prejemu plačila.

Novi registracijski zavezanec se sklicuje na 
te študije v svoji registracijski dokumentaciji 
in predloži izjavo o dostopnosti 
prejšnjega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

Novi registracijski zavezanec se sklicuje na 
te študije v svoji registracijski dokumentaciji 
in predloži izjavo o dostopnosti 
prejšnjega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko
potencialni registracijski zavezanec o tem 
obvesti Agencijo in predhodnega 
registracijskega zavezanca oziroma 
predhodne registracijske zavezance vsaj en 
mesec potem, ko od Agencije prejme ime in 
naslov predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

4. Če se takšen sporazum ne doseže, 
potencialni registracijski zavezanec o tem ali 
o namenu, da umakne zahtevo za 
registracijo,obvesti Agencijo (črtano) vsaj 
en mesec po tem, ko od Agencije prejme ime 
in naslov predhodnega(ih) 
registracijskega(ih) zavezanca(ev).

Or. de
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Obrazložitev

Ta člen velja le za študije na vretenčarjih; za študije na nevretenčarjih, glej člen 23 a. To je 
jasna ureditev, ki zagotavlja, da potencialni registracijski zavezanec, dokler ima namen 
registracije, Agencijo redno obvešča. Agencija mora zagotoviti vzpostavitev stika med 
naslednjim potencialnim registracijskim zavezancem in potencialnim registracijskim 
zavezancem, ki oddaja vlogo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 915
Člen 25, odstavek 3, pododstavek 1

3. Če se doseže sporazum o izmenjavi študij, 
predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
izda(jo) izjavo o dostopnosti za zadevne 
študije v dveh tednih po prejemu plačila.

3. Če se doseže sporazum o izmenjavi študij 
iz odstavka 1, predhodni registracijski 
zavezanec(ci) potencialnemu 
registracijskemu zavezancu izda(jo) izjavo o 
dostopnosti za zadevne študije v dveh tednih 
po prejemu plačila.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skuša vključiti načela obvezne izmenjave vseh podatkov o preskusih 
na nevretenčarjih za zaščito malih in srednjih podjetij.
Predlog spremembe, povezan s členoma 9(a)(x) in 23(4). (Foglietta in drugi)

Ta predlog spremembe je tesno povezan s predlogi sprememb členov 9(a)(x), 24(5) in 25(1) 
ter je narejen na njihovi podlagi. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno 
stališče predložitve podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. 
Obvezen dostop do podatkov je bistven za mala in srednja podjetja. (Vernola in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 916
Člen 25, odstavek 4
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4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko
potencialni registracijski zavezanec o tem
obvesti Agencijo in predhodnega 
registracijskega zavezanca oziroma 
predhodne registracijske zavezance vsaj en 
mesec potem, ko od Agencije prejme ime in 
naslov predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

4. Če se takšen sporazum ne doseže, 
potencialni registracijski zavezanec zagotovi 
predhodnemu registracijskemu zavezancu 
ali predhodnim registracijskim zavezancem 
ustrezne informacije in lahko predloži 
Agenciji zahtevo vsaj en mesec po tem, ko 
od Agencije prejme ime in naslov 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev), za pošteno plačilo 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev), ki se določi v skladu s spodaj 
navedenim odstavkom 6.

Or. it

Obrazložitev

Za pospešitev in poenostavitev postopka dostopa do podatkov je za Agencijo bolje, da se 
vmeša in tako zagotovi stopnjo zaupnosti podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 917
Člen 25, odstavek 4

4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko 
potencialni registracijski zavezanec o tem 
obvesti Agencijo in predhodnega 
registracijskega zavezanca oziroma 
predhodne registracijske zavezance vsaj en 
mesec potem, ko od Agencije prejme ime in 
naslov predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko 
potencialni registracijski zavezanec o tem 
obvesti Agencijo in predhodnega 
registracijskega zavezanca oziroma 
predhodne registracijske zavezance vsaj en 
mesec po tem, ko od Agencije prejme ime in 
naslov predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev). Ob upoštevanju študij s 
preskusi na vretenčarjih in drugih študij, ki 
lahko preprečijo preskuse na živalih, je 
potencialni registracijski zavezanec dolžan 
ravnati na takšen način.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladnost z obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in 
preprečili podvajanje preskusov, se potencialnemu registracijskemu zavezancu ne sme 
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dovoliti, da ne obvesti Agencije o nesprejetju sporazuma in posledično izvaja podvajanje 
preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 918
Člen 25, odstavek 4

4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko 
potencialni registracijski zavezanec o tem 
obvesti Agencijo in predhodnega 
registracijskega zavezanca oziroma 
predhodne registracijske zavezance vsaj en 
mesec potem, ko od Agencije prejme ime in 
naslov predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko 
potencialni registracijski zavezanec predloži 
Agenciji zahtevo vsaj en mesec po tem, ko 
od Agencije prejme ime in naslov 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) za pošteno plačilo 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev), ki se določi v skladu s spodaj 
navedenim odstavkom 6, in hkrati o zahtevi 
obvesti predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e).

Or. it

Obrazložitev

Agencija mora poseči v postopek izmenjave podatkov, da bi pospešila delovanje in zagotovila 
zaupnost podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 919
Člen 25, odstavek 5

5. Po prejemu informacij iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 

5. Po prejemu podatkov iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca in v vsakem primeru ob 
upoštevanju študij s preskusi na 
vretenčarjih ter drugih študij, ki lahko 



AM\565932SL.doc 25/110 PE 357.820v01-00

SL

50 % prikazanih stroškov, da na razpolago 
povzetke ali zanesljive študijske povzetke, 
odvisno od primera, zadevnih študij ali 
njihove ugotovitve.

preprečijo preskuse na živalih, se Agencija 
odloči, da mu po prejemu dokazila, da je 
predhodnemu(im) registracijskemu(im) 
zavezancu(em) plačal znesek, določen v 
členu 25(8 a), da na razpolago povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke, odvisno od 
primera, zadevnih študij ali njihove 
ugotovitve.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladnost z obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in 
preprečili podvajanje preskusov, se potencialnemu registracijskemu zavezancu ne sme 
dovoliti, da ne prosi za dostop do podatkov in posledično izvaja podvajanje preskusov na 
živalih.

Zdi se nenavadno, da vsak potencialni registracijski zavezanec plača 50 % prvotnih stroškov 
preskusov, ne glede na proizvedeno količino in število potencialnih ali predhodnih 
registracijskih zavezancev. Člen 25.8 a (novo) določa mehanizem za bolj enakovredno delitev 
prvotnih stroškov študije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Richard Seeber

Predlog spremembe 920
Člen 25, odstavek 5

5. Po prejemu informacij iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
50 % prikazanih stroškov, da na razpolago 
povzetke ali zanesljive študijske povzetke, 
odvisno od primera, zadevnih študij ali 
njihove ugotovitve.

5. Po prejemu podatkov iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
enak delež prikazanih stroškov, da na 
razpolago povzetke ali zanesljive študijske 
povzetke, odvisno od primera, zadevnih 
študij ali njihove ugotovitve.

Or. en
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 10(2). Nov registracijski zavezanec ne sme plačati 
50 % stroškov preskusov predhodnemu registracijskemu zavezancu ali predhodnim 
registracijskim zavezancem, kot se zdaj predlaga za snovi, ki „niso v postopnem uvajanju“. 
Pravila o delitvi stroškov za snovi, ki „niso v postopnem uvajanju“, morajo biti enaka kot za 
snovi „v postopnem uvajanju“ (glej člen 28(3)). Ni nobenega razloga za to, da bi bil med 
tema dvema vrstama snovi različen sistem za delitev stroškov.

Povezano s predlogi sprememb členov 10(2), 17(2) in 25(6). (Oomen-Ruijten in drugi)

Omejitev zmanjšanja pristojbin na polovico zmanjšuje spodbudo za oblikovanje konzorcijev 
na konzorcije, sestavljene iz dveh strank. Od oblikovanja bodo imeli korist le konzorciji, 
sestavljeni iz dveh članov. Toda enaka delitev pristojbin povečuje tudi privlačnost oblikovanja 
večjih konzorcijev. (Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 921
Člen 25, odstavek 5

5. Po prejemu informacij iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
50 % prikazanih stroškov, da na razpolago 
povzetke ali zanesljive študijske povzetke, 
odvisno od primera, zadevnih študij ali 
njihove ugotovitve.

5. Po prejemu podatkov iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
znesek, ki ga je določila Agencija, da na 
razpolago povzetke ali zanesljive študijske 
povzetke, odvisno od primera, zadevnih 
študij ali njihove ugotovitve.

Or. it

Obrazložitev

Stroški se morajo razdeliti pošteno in sorazmerno na podlagi odločitev, ki jih sprejme 
Agencija. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova 
III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega preskušanja.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Predlog spremembe 922
Člen 25, odstavek 5 in 5 a (novo)

5. Po prejemu informacij iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
50 % prikazanih stroškov, da na razpolago 
povzetke ali zanesljive študijske povzetke, 
odvisno od primera, zadevnih študij ali 
njihove ugotovitve.

5. Po prejemu podatkov iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
delež prikazanih stroškov, izračunan v 
skladu z odstavkom 5 a, da na razpolago 
povzetke ali zanesljive študijske povzetke, 
odvisno od primera, zadevnih študij ali 
njihove ugotovitve.

5 a. Delitev dejanskih stroškov 
prvotnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) za zadevne študije se 
izračuna sorazmerno z obsegom 
proizvodnje vsake stranke.
Kjer so bili prvotni skupni stroški že 
razdeljeni med dva ali več registracijskih 
zavezancev, vsak (vsi) nadaljnji morebitni 
registracijski zavezanec(ci) plača(jo) 
vsakemu registracijskemu zavezancu 
enakomeren delež njegovega prispevka k 
stroškom.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za pošteno delitev prvotnih stroškov za preskuse, ne glede na število 
registracijskih zavezancev in časovno usklajevanje nadaljnjih registracij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 923
Člen 25, odstavek 5 a (novo)
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5 a. Če potencialni registracijski zavezanec 
ne plača svojega deleža stroškov študije s 
preskusi na vretenčarjih ali druge študije, 
ki lahko prepreči preskuse na živalih, ne 
more registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 39 a. Da bi zagotovili skladnost z 
obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in preprečili podvajanje preskusov, se 
potencialnemu registracijskemu zavezancu ne sme dovoliti, da ne plača svojega deleža 
stroškov in posledično izvaja podvajanje preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 924
Člen 25, odstavek 6

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. 
Predhodni registracijski zavezanec(ci) 
ima(jo) do potencialnega registracijskega 
zavezanca terjatev v višini 50 % stroškov, ki 
je izterljiva na nacionalnih sodiščih.

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo in v 
vsakem primeru ob upoštevanju študij s 
preskusi na vretenčarjih in drugih študij, ki 
lahko preprečijo preskuse na živalih,
odloči, da potencialnemu registracijskemu 
zavezancu da na razpolago povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke, odvisno od 
primera, zadevnih študij ali njihove 
ugotovitve. Predhodni registracijski 
zavezanec(ci) ima(jo) do potencialnega 
registracijskega zavezanca terjatev v višini 
50 % stroškov, ki je izterljiva na nacionalnih 
sodiščih. 

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 25(5) istega avtorja. Da bi zagotovili skladnost z 
obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in preprečili podvajanje preskusov, se 
potencialnemu registracijskemu zavezancu ne sme dovoliti, da ne prosi za dostop do podatkov 
in posledično izvaja podvajanje preskusov na živalih. Dodatek „ali njihove ugotovitve“ je 
načrtovana izboljšava za uskladitev besedila z odstavkom 5.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 925
Člen 25, odstavek 6

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini 50 % stroškov, ki je 
izterljiva na nacionalnih sodiščih.

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini enakega deleža stroškov, ki 
je izterljiva na nacionalnih sodiščih.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe členov 10(2), 17(2) in 25(5) istega avtorja (glej 
obrazložitev navedenih predlogov sprememb).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 926
Člen 25, odstavek 6

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini 50 % stroškov, ki je 

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini zneska, določenega s strani 
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izterljiva na nacionalnih sodiščih. Agencije, ki je izterljiva na nacionalnih 
sodiščih. 

Or. it

Obrazložitev

Stroški se morajo razdeliti pošteno in sorazmerno na podlagi odločitev, ki jih sprejme 
Agencija. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova 
III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Predlog spremembe 927
Člen 25, odstavek 6

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini 50 % stroškov, ki je 
izterljiva na nacionalnih sodiščih.

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev za delež stroškov, izračunan v 
skladu z odstavkom 5 a, ki je izterljiv na 
nacionalnih sodiščih.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za pošteno delitev prvotnih stroškov za preskuse, ne glede na število 
registracijskih zavezancev in časovno usklajevanje nadaljnjih registracij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines in María del Pilar Ayuso González 

Predlog spremembe 928
Člen 25, odstavek 8
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8. Čakalna doba za registracijo se v skladu s 
členom 19(1) za novega registracijskega 
zavezanca podaljša za štiri mesece, če to 
zahteva predhodni registracijski zavezanec.

8. Čakalna doba za registracijo se v skladu s 
členom 19(1) za novega registracijskega 
zavezanca podaljša za obdobje, sorazmerno 
s časom, potrebnim za izvedbo ustreznih 
študij in potrebnega vrednotenja.

Or. it

Obrazložitev

Časovno obdobje mora izražati čas, ki je dejansko potreben za opravljanje preskusov in 
pridobitev ustreznih podatkov. Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb členov 
iz naslova III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 929
Člen 25, odstavek 8

8. Čakalna doba za registracijo se v skladu s 
členom 19(1) za novega registracijskega 
zavezanca podaljša za štiri mesece, če to 
zahteva predhodni registracijski zavezanec.

8. Čakalna doba za registracijo se v skladu s 
členom 19(1) za novega registracijskega 
zavezanca podaljša za obdobje, sorazmerno 
s časom, potrebnim za izvedbo ustreznih 
študij in potrebnega vrednotenja, če to 
zahteva predhodni registracijski zavezanec.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 930
Člen 25, odstavek 8 a (novo)

8a. Prispevek k stroškom na stranko se 
izračuna z delitvijo dejanskih stroškov, ki 
jih ima(jo) prvotni registracijski 
zavezanec(i) zaradi zadevne študije, s 
številom registracijskih zavezancev za isto 
snov, uporabo in količino. Vsak naslednji 
potencialni registracijski zavezanec plača 
prejšnjemu(im) registracijskemu(im) 
zavezancu(em) znesek, ki se izračuna z 
delitvijo prvotnih skupnih stroškov z novim
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številom registracijskih zavezancev.
Kjer so bili prvotni skupni stroški že 
razdeljeni med dva ali več registracijskih 
zavezancev, potencialni registracijski 
zavezanec(ci) plača(jo) vsakemu 
registracijskemu zavezancu enakomeren 
delež njegovega prispevka k stroškom.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za enakomerno delitev prvotnih stroškov za preskušanje, ne glede na 
število registracijskih zavezancev in časovno usklajevanje naslednjih registracij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 931
Člen 25 a (novo)

Člen 25 a
1. Kjer snov še ni bila registrirana ter 
zahtevani podatki in informacije niso na 
voljo drugje, Agencija obvesti 
potencialnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e), da zahtevane informacije še 
niso na voljo. Če je več kot en potencialni 
registracijski zavezanec poizvedoval o 
snovi, Agencija najprej omogoči 
potencialnim registracijskim zavezancem, 
da povedo, ali želijo nadaljevati s svojim 
postopkom registracije. Če to želijo, 
Agencija predloži potencialnemu 
registracijskemu zavezancu ime in naslov 
drugega(ih). Če eden od potencialnih 
registracijskih zavezancev zaprosi, da se 
njegovi podatki obravnavajo zaupno, se ti 
podatki ne razkrijejo drugim potencialnim 
registracijskim zavezancem.
2. Manjkajoča študija s preskusi na 
vretenčarjih se sme izvesti samo enkrat.
3. Potencialni registracijski zavezanci 
morajo narediti vse potrebne korake za 
dosego dogovora o tem, kdo bo opravil 
študijo v korist vseh. Agencija odloča v 
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imenu potencialnega registracijskega 
zavezanca, katerega podatki se ne smejo 
razkriti.
Če v dveh mesecih od obvestila Agencije ni 
dosežen noben dogovor med potencialnimi 
registracijskimi zavezanci, se o tem obvesti 
Agencijo. V teh okoliščinah se Agencija 
odloči, kdo bo opravil študijo v korist vseh 
potencialnih registracijskih zavezancev. 
Stroški študije se enakomerno razdelijo 
med potencialne registracijske zavezance. 
4. Odstavka 2 in 3 veljata tudi v primerih, 
ko se preskusi na vretenčarjih izvedejo v 
skladu z naslovom VI.

Or. de

Obrazložitev

Namen je zagotoviti, da se podatki razkrijejo obojestransko samo med proizvajalci, ki 
dejansko želijo nadaljevati postopek registracije. Razen tega predlog spremembe omogoča, 
da so, v izrednih okoliščinah, ko potencialni registracijski zavezanec ne želi razkriti svojih 
podatkov, preskusi kljub temu opravljeni v imenu vseh.

Preskusom na vretenčarjih se je treba izogniti tudi, kadar ni bil opravljen še noben tak 
preskus. To ni zagotovljeno v predlogu KOM (člen 28(2)(2) ne preprečuje opravljanja 
istočasnih preskusov na vretenčarjih).

Določbe so potrebne v primerih, ko se dogovor ne doseže, ker je najprej določena zahteva, da 
se preskusi na vretenčarjih opravijo deljeno.

Ista ureditev za deljeno opravljanje preskusov na vretenčarjih morajo načeloma veljati za vse 
snovi. Člen 50 se zato lahko črta.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 932
Člen 25 b (novo)

Člen 25 b
Pristojnost in pravno varstvo

1. Če ni določeno drugače, je Agencija 
odgovorna za odločitve v skladu s tem 
naslovom.
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2. Zoper odločitve Agencije se lahko vložijo 
pritožbe v skladu z določbami členov 87, 88 
in 89.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba pristojnost Agencije izrecno navesti za celoten naslov III. Namesto 
ločenega naštevanja ob posamezni priložnosti je treba pravico do pritožbe določiti tu, na 
enem mestu.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 933
Člen 26

Člen 26
Obvezno predregistriranje snovi v 

postopnem uvajanju

Člen 26
Obvezno predregistriranje snovi v 

postopnem uvajanju
1. Potencialni registracijski zavezanec snovi 
v postopnem uvajanju, ki želi biti upravičen 
do prehodnega režima iz člena 21, predloži 
Agenciji v obliki, ki jo ta določi v skladu s 
členom 108, vse naslednje informacije:

1. V 18 mesecih po začetku veljavnosti 
REACH vsa podjetja, ki proizvajajo ali 
uvažajo snovi v postopnem uvajanju v 
količinah nad 1 tono na leto, te snovi 
predhodno registrirajo pri Evropski 
agenciji za kemikalije. Potencialni 
registracijski zavezanec snovi v postopnem 
uvajanju, ki želi biti upravičen do 
prehodnega režima iz člena 21, predloži 
Agenciji v obliki, ki jo ta določi v skladu s 
členom 108, vse naslednje informacije:

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko Einecs in 
CAS, če sta na voljo;

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko Einecs in 
CAS, če sta na voljo;

(b) svoje ime in naslov ter ime osebe za 
stike;

(b) svoje ime in naslov ter ime osebe za stike 
ali poslovnega pooblaščenca; proizvajalci 
ali uvozniki lahko zahtevajo, da se njihovo 
ime podjetja obravnava kot zaupno v skladu 
s členom 116;

(c) predvideni rok za registracijo/količinski 
razpon;

(c) predvideni količinski razpon;

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, (d) navedbo lastništva študij (glede na vrsto 
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toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točk/lastnosti, za katere ima na voljo 
ustrezne študije ali informacije za 
izpolnitev informacijskih zahtev za 
registracijo, če obstajajo;

študije) o toksikoloških in ekotoksikoloških 
končnih točkah na podlagi preskusov na 
vretenčarjih za izpolnitev zahtev za 
informacije za registracijo, če obstajajo;

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo 
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

(e) navedbo zanimanja za pridružitev h 
konzorcijem.

Potencialni registracijski zavezanec lahko 
omeji informacije, ki se predložijo v skladu 
s prvim pododstavkom, na tiste končne 
točke/lastnosti, za katere so potrebni 
preskusi.
2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev pred:

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto;
(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto.

2 a. Agencija objavi, v enem mesecu po 
poteku predregistracijske faze, seznam 
snovi, objavljen v skladu s členom 26.1, 
navede ime snovi, številko CAS in ali mora 
vsaj en proizvajalec ali uvoznik opraviti 
registracijo v 5 letih.
2 b. V 6 mesecih po objavi seznama snovi v 
postopnem uvajanju, v skladu z odstavkom 
2 a, lahko v izjemnih primerih proizvajalci 
ali uvozniki obvestijo Agencijo o dodatkih 
ali popravkih. Upravičiti morajo uporabo 
podaljšanega časovnega obdobja. Agencija 
v enem mesecu ponovno objavi končni 
seznam snovi v postopnem uvajanju.

3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavka 1, ne 
morejo uveljavljati člena 21.

3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavka 1, ne 
morejo uveljavljati člena 21.

4. Proizvajalci in uvozniki snovi v 4. Za snovi, vključene v končni seznam, 
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postopnem uvajanju v količini, ki znaša 
manj kot eno tono na leto, ter uporabniki 
na nižji stopnji lahko predložijo Agenciji 
informacije iz odstavka 1 v obliki, ki jo 
določi Agencija v skladu s členom 108.

omenjen v odstavku 2 a, lahko vsi lastniki 
študij na vretenčarjih predložijo Agenciji 
informacije iz odstavka 1(a), (b) in (d) v 
obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108.

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov. 
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so predložili 
informacije o teh snoveh v skladu z odstavki 
1 do 4, odobri dostop do podatkov o 
posameznih snoveh. Dostop do teh podatkov 
imajo tudi pristojni organi držav članic.

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov. 
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so predložili 
informacije o teh snoveh v skladu z 
odstavkom 1, odobri dostop do podatkov o 
posameznih snoveh. Dostop do teh podatkov 
imajo tudi pristojni organi držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Po 18 mesecih so ugotovljene vse snovi, ki spadajo v področje uporabe REACH (pospešitev 
postopka). To močno poveča možnost za izmenjavo podatkov med vsemi lastniki podatkov in 
možnost, da vsi registracijski zavezanci oblikujejo konzorcij ob podpiranju cilja 
preprečevanja nepotrebnih preskusov na živalih.

Ta popis olajša izmenjavo podatkov in oblikovanje prostovoljnih konzorcijev v celotnem 
gospodarstvu, vključno z velikimi in malimi podjetji, ki proizvajajo/uvažajo enako snov, ne 
glede na količino. Majhnemu številu proizvajalcev zagotovi tudi možnost, da prej 
prostovoljno opravijo registracijo. Od podjetij, ki proizvajajo snovi v manjših količinskih 
razponih – od katerih je veliko malih in srednjih podjetij – se zahteva, da opravijo predhodno 
registracijo prej kot v skladu s predlogom Komisije. Vendar pa predhodna registracija v 
skladu z enotnim postopkom omogoča vsem registracijskim zavezancem, da določijo 
soproizvajalca/uvoznike in morebitnega uporabnika na nižji stopnji, ki morda želijo 
sodelovati v konzorciju. Tudi če se mala in srednja podjetja ne želijo pridružiti konzorciju na 
samem začetku postopka, imajo vsaj možnost za to in lahko opravijo registracijo pozneje. Za 
dosego preglednosti samega postopka registracije je za mala in srednja podjetja sprejemljiv 
napor, da pošljejo Agenciji predregistracijsko „razglednico“.

Izjava o namenih registracije, ki vključuje preskuse na vretenčarjih, v večini primerov 
pripelje do skupne registracije, hkrati pa ščiti svobodo družb, da poslujejo v skladu s svojimi 
bistvenimi poslovnimi interesi, če je to potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 934
Člen 26, odstavka 1 in 2

1. Potencialni registracijski zavezanec snovi 
v postopnem uvajanju, ki želi biti upravičen 

1. Potencialni registracijski zavezanec snovi 
v postopnem uvajanju, ki želi biti upravičen 
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do prehodnega režima iz člena 21, predloži 
Agenciji v obliki, ki jo ta določi v skladu s 
členom 108, vse naslednje informacije:

do prehodnega režima iz člena 21, predloži 
Agenciji v obliki, ki jo ta določi v skladu s 
členom 108, vse naslednje informacije:

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko Einecs in
CAS, če sta na voljo;

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko (črtano)
CAS, če je na voljo;

(b) svoje ime in naslov ter ime osebe za 
stike;

(b) svoje ime in naslov ter ime osebe za stike 
ali predstavnikov; proizvajalci ali uvozniki 
lahko zahtevajo, da se ime podjetja 
obravnava kot zaupno v skladu s členom 
116;

(c) predvideni rok za registracijo/količinski 
razpon;

(c) predvideni (črtano) količinski razpon;

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, 
toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točk/lastnosti, za katere ima na voljo
ustrezne študije ali informacije za 
izpolnitev informacijskih zahtev za 
registracijo, če obstajajo;

(d) navedbo, če je ustrezno, lastništva študij 
(glede na vrsto študije) o toksikoloških in 
ekotoksikoloških končnih točkah pri 
preskusih na vretenčarjih za registracijo in

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo 
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

(e) navedbo zanimanja za pridružitev h 
konzorciju.

Potencialni registracijski zavezanec lahko 
omeji informacije, ki se predložijo v skladu 
s prvim pododstavkom, na tiste končne 
točke/lastnosti, za katere so se zahtevali 
preskusi.
2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev pred:

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe.

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto;
(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto.

V enem mesecu po poteku 
predregistracijske faze Agencija objavi 
seznam registriranih snovi iz člena 26(1), 
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poda ime snovi in številko CAS ter navede, 
ali mora vsaj en proizvajalec ali uvoznik 
opraviti registracijo v petih letih.

Or. de

Obrazložitev

Predlogi spremembe člena 26 pomenijo, da se ena sama predhodna registracija in zato en 
sam register snovi naredi po 18 mesecih. Tako imajo proizvajalci, predelovalci, uporabniki in 
organi večjo gotovost načrtovanja. Druge spremembe služijo za razjasnitev informacij, 
zahtevanih za predhodno registracijo. Predlog spremembe med drugim izboljša zaščito 
lastništva za podatke o preskusih in hkrati olajša oblikovanje konzorcijev. Zato se lahko 
preprečijo nadaljnji preskusi na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 935
Člen 26, odstavek 1

1. Potencialni registracijski zavezanec 
snovi v postopnem uvajanju, ki želi biti 
upravičen do prehodnega režima iz člena 
21, predloži Agenciji v obliki, ki jo ta določi 
v skladu s členom 108, vse naslednje 
informacije:

1. Vsak proizvajalec ali uvoznik, ki 
proizvede ali uvozi snovi v količinah ene 
tone ali več na leto in želi predhodno 
registrirati snov v postopnem uvajanju, 
predloži Agenciji v obliki, ki jo ta določi v 
skladu s členom 108, vse naslednje 
informacije za pripravo seznama snovi in 
delno vključitev v zbirko podatkov 
Agencije:

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko Einecs in 
CAS, če sta na voljo;

(a) informacije o proizvajalci ali uvozniku, 
ki se predložijo v skladu s členom 9(a)(i) in 
(ii);

(b) svoje ime in naslov ter ime osebe za 
stike;

(b) informacije o uporabi v skladu s členom 
9(a) iii);

(c) predvideni rok za registracijo/količinski 
razpon;

(c) razporeditev znanih uporab med 
skupine uporab in izpostavljenosti v skladu 
s Prilogo Iaa;

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, 
toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točk/lastnosti, za katere ima na voljo 
ustrezne študije ali informacije za 
izpolnitev informacijskih zahtev za 

(d) fizikalne in kemijske podatke, ki jih ima 
ali pozna proizvajalec ali uvoznik, in 
toksikološke podatke, ki vsebujejo vsaj 
informacije v skladu s Prilogo V;
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registracijo, če obstajajo;
(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

(e) informacije o razvrstitvi in označitvi 
snovi, kot je določeno v členu 9(a)(iv);

(e a) predloge za nadaljnje preskuse snovi 
za razjasnitev znanega ali morebitnega 
tveganja, kadar je to znano proizvajalcu ali 
uvozniku, in
(e b) predlog v skladu s členom 9(c) o tem, 
kako se lahko snov razvrsti.

Potencialni registracijski zavezanec lahko 
omeji informacije, ki se predložijo v skladu 
s prvim pododstavkom, na tiste končne 
točke/lastnosti, za katere so potrebni 
preskusi.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi pristopa „ena snov – ena registracija“ je treba spremeniti zahteve za informacije 
za predregistracijski postopek glede na tveganje. Hkrati pa osrednja vloga združevanja 
Agencije pomeni, da mora vsak proizvajalec in uvoznik obvezno predložiti vse informacije, 
kar nato pomeni veliko manjšo obremenitev za proizvajalce in uvoznike, zlasti v malih in 
sprednje velikih podjetjih. Začetna pristojbina se zaračuna v času predhodne registracije, ker 
Agencija na tej stopnji že opravi delo. En rezultat tega je, da se znesek predregistracijske 
pristojbine lahko zmanjša. Informacije zbere Agencija v seznamih snovi glede na snov. 
Povezano s predlogom spremembe odstavkov 2 do 5 istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 936
Člen 26, odstavek 1, točka (c) a (novo)

(c a) stopnjo obstojnosti, BCF vrednost za 
bioakumulativnost in NOEC vrednost za 
eko(toksičnost);

Or. nl

Obrazložitev

Stopnjo obstojnosti, BCF vrednost za bioakumulativnost in NOEC vrednost za eko(toksičnost) 
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je treba predložiti Agenciji (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 937
Člen 26, odstavek 1, točka (d)

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, 
toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točk/lastnosti, za katere ima na voljo 
ustrezne študije ali informacije za 
izpolnitev informacijskih zahtev za 
registracijo, če obstajajo;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cilj ESER-ja je zagotoviti, da so vsi razpoložljivi podatki o snovi na voljo registracijskemu 
zavezancu pred ustreznimi roki za registracijo, da se prepreči ponavljanje preskusov, zlasti 
na vretenčarjih.  Ti predlogi spremembe člena 26 in vključitev novega člena 26a zagotavljajo, 
da se razpoložljivi podatki predložijo po objavi seznama snovi Agencije, ki so bile predhodno 
registrirane.

Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 938
Člen 26, odstavek 1, točka (d)

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, 
toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točk/lastnosti, za katere ima na voljo 
ustrezne študije ali informacije za izpolnitev 
informacijskih zahtev za registracijo, če 
obstajajo;

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, drugih 
toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točk/lastnosti, za katere ima na voljo 
ustrezne študije ali informacije za izpolnitev 
zahtev za informacije za registracijo, če 
obstajajo;

Or. nl

Obrazložitev

Stopnjo obstojnosti, BCF vrednost za bioakumulativnost in NOEC vrednost za eko(toksičnost) 
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je treba predložiti Agenciji (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 939
Člen 26, odstavek 1, točka (d) a (novo)

(da) rezultate preskušanj obstojnosti* in 
bioakumulacije**;
* Preskus glede razgradnje, kot je naveden 
v točki 7.2 Priloge VI
** Porazdelitveni koeficient n-
oktanol/voda, kot je naveden v točki 5.8 
Priloge V

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v podporo predlogu spremembe člena 21, odstavek 1 s strani 
poročevalca in avtorja tega predloga sprememb.

Snovi, ki so obstojne in bioakumulativne, zbujajo posebno skrb. Te lastnosti lahko hitro in 
enostavno ugotovimo in jih je zato treba dodati predhodni registraciji. To bo omogočilo, da 
se takšne snovi doda v prvo fazo registracije. To je potrebno tudi za zagotavljanje 
usklajenosti pri izdaji dovoljenj, ki daje prednost snovem PBT in vPvB (glej člen 55(3)).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 940
Člen 26, odstavek 1, točka (e)

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo 
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cilj ESER-ja je zagotoviti, da so vsi razpoložljivi podatki o snovi na voljo registracijskemu 
zavezancu pred ustreznimi roki za registracijo, da se prepreči ponavljanje preskusov, zlasti 
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na vretenčarjih.  Ti predlogi spremembe člena 26 in vključitev novega člena 26a zagotavljajo, 
da se razpoložljivi podatki predložijo po objavi seznama snovi Agencije, ki so bile predhodno 
registrirane.

Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 941
Člen 26, odstavek 1, točka (e)

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo 
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

(e) izjavo o tem, ali študije iz točk (ca) in (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo 
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

Or. nl

Obrazložitev

Stopnjo obstojnosti, BCF vrednost za bioakumulativnost in NOEC vrednost za eko(toksičnost) 
je treba predložiti Agenciji (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 942
Člen 26, odstavek 1, točka (e)

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, 
ter če ne, ali namerava skupaj s svojo 
registracijo dati pritrdilno izjavo za namene 
iz točke (x) člena 9(a).

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) 
vključujejo preskuse na vretenčarjih ali ne.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe je tesno povezan s predlogi sprememb členov 9(a)(x), 24(5) in 25(1) ter 
je narejen na njihovi podlagi. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno stališče 
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predložitve podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezen dostop 
do podatkov je bistven za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 943
Člen 26, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(e a) seznam uporab, ki jih namerava 
podpirati z registracijo.

Or. it

Obrazložitev

Zagotavljanje seznama uporab, ki jih proizvajalec ali uvoznik podpirata ali ne podpirata, 
dodaja preglednost temu sistemu. To bo uporabnikom na nižji stopnji omogočalo, da že v 
zgodnji fazi opredelijo, kdaj njihova uporaba ne bo podprta, in da ukrepajo v skladu s tem.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 944
Člen 26, odstavek 2

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev pred: 

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo v 
12 mesecih po začetku veljavnosti te 
uredbe.

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto;
(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 40 in obvezno izmenjavo informacij mora biti datum za predhodno 
registracijo za vse nove snovi isti, da bi lahko vsi proizvajalci in uvozniki v SIEF uporabljali 
vse podatke o preskusih na živalih in druge informacije, ki bi lahko preprečile opravljanje 
preskusov na živalih. Datum za predhodno registracijo je treba prestaviti naprej, da se 
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zagotovi dovolj časa za izmenjavo informacij in preskušanje, kjer je to potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 945
Člen 26, odstavek 2

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev pred: 
(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto;
(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto.

2. Da se lahko zahtevajo roki iz člena 21, se 
informacije predložijo najkasneje eno leto 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 26(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 946
Člen 26, odstavek 2

Informacije iz odstavka 1 se predložijo vsaj 
18 mesecev pred: 

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo v: 

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto;

(a) šestih mesecih po začetku veljavnosti te 
uredbe za:

(i) snovi v postopnem uvajanju, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
1000 ton ali več na leto; ali

(ii) snovi v postopnem uvajanju, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 1 
tono ali več na leto, in ki so v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS kot kancerogene, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje 
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razvrščene v skupino 1 ali 2;
(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto.

(b) treh let po začetku veljavnosti te uredbe 
za snovi v postopnem uvajanju, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
100 ton ali več na leto;

(b a) šestih let po začetku veljavnosti te 
uredbe za snovi v postopnem uvajanju, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 1 
tono ali več na leto.

Or. en

Obrazložitev

Cilj ESER je zagotoviti, da so vsi razpoložljivi podatki o snovi na voljo registracijskemu(im) 
zavezancu(em) pred ustreznimi roki za registracijo, da se prepreči ponavljanje preskusov, 
zlasti na vretenčarjih. Ti predlogi spremembe člena 26 in vključitev novega člena 26 a 
zagotavljajo, da se razpoložljivi podatki predložijo po objavi seznama snovi Agencije, ki so 
bile predhodno registrirane.

Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 947
Člen 26, odstavek 2

Informacije iz odstavka 1 se predložijo vsaj 
18 mesecev pred:

Informacije iz odstavka 1 se predložijo vsaj 
18 mesecev pred:

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto;

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb;

(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto.

(b) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb in ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količini, ki znaša eno tono ali več na leto, ter 
za snovi, ki vzbujajo skrb in ki vzbujajo 
malo skrb ter se proizvedejo ali uvozijo v 
količini, ki znaša 1000 ton ali več na leto.

Or. nl
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Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki vzbujajo veliko skrb, kjer je količina manjša od 1 
tone na leto. Te snovi, ki vzbujajo veliko skrb, imajo lahko tudi v manjših količinah škodljive 
posledice za okolje in zdravje ljudi (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 948
Člen 26, odstavek 3

3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavka 1, ne 
morejo uveljavljati člena 21.

3. Ob predložitvi predregistracijske 
dokumentacije se zaračuna pristojbina, ki 
se lahko zniža na podlagi predloženih 
informacij.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 26(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 949
Člen 26, odstavek 3 a (novo)

3 a. Agencija:
(a) v enem mesecu od izteka rokov iz 
zgornjih odstavkov 2(a), (b) in (b a) sestavi 
seznam snovi, predhodno registriranih v 
skladu z navedenimi odstavki, ki so javno 
dostopni prek spleta. Seznam vsebuje le 
imena snovi, vključno s številkama Einecs 
in CAS, če sta na voljo;
(b) če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, potencialnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) takoj 
sporoči ime(na) in naslov(e) 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili.
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Dostopne raziskave je treba deliti s 
potencialnim(i) registracijskim(i) 
zavezancem(i).

Or. en

Obrazložitev

Cilj ESER je zagotoviti, da so vsi razpoložljivi podatki o snovi na voljo registracijskemu(im) 
zavezancu(em) pred ustreznimi roki za registracijo, da se prepreči ponavljanje preskusov, 
zlasti na vretenčarjih.  Ti predlogi spremembe člena 26 in vključitev novega člena 26 a 
zagotavljajo, da se razpoložljivi podatki predložijo po objavi seznama snovi Agencije, ki so 
bile predhodno registrirane. Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 950
Člen 26, odstavek 4

4. Proizvajalci in uvozniki snovi v 
postopnem uvajanju v količini, ki znaša 
manj kot eno tono na leto, ter uporabniki 
na nižji stopnji lahko predložijo Agenciji 
informacije iz odstavka 1 v obliki, ki jo 
določi Agencija v skladu s členom 108.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 26(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 951
Člen 26, odstavek 4

4. Proizvajalci in uvozniki snovi v 
postopnem uvajanju v količini, ki znaša 
manj kot eno tono na leto, ter uporabniki na 
nižji stopnji lahko predložijo Agenciji 
informacije iz odstavka 1 v obliki, ki jo 

4. Proizvajalci in uvozniki snovi v 
postopnem uvajanju v količini, ki znaša 
manj kot eno tono na leto, razen snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko skrb, ter uporabniki na 
nižji stopnji lahko predložijo Agenciji 
informacije iz odstavka 1 v obliki, ki jo 
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določi Agencija v skladu s členom 108. določi Agencija v skladu s členom 108.

Or. nl

Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki vzbujajo veliko skrb, kjer je količina manjša od 1 
tone na leto. Te snovi, ki vzbujajo veliko skrb, imajo lahko tudi v manjših količinah škodljive 
posledice za okolje in zdravje ljudi (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 952
Člen 26, odstavek 5

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov. 
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so 
predložili informacije o teh snoveh v skladu 
z odstavki 1 do 4, odobri dostop do 
podatkov o posameznih snoveh. Dostop do 
teh podatkov imajo tudi pristojni organi 
držav članic.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 26(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 953
Člen 26, odstavek 5

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov. 
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so predložili 
informacije o teh snoveh v skladu z odstavki
1 do 4, odobri dostop do podatkov o 
posameznih snoveh. Dostop do teh podatkov 
imajo tudi pristojni organi držav članic.

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov.
Razen če razkritja ne omejujejo členi 102, 
115(2) in 116, proizvajalcem in uvoznikom, 
ki so predložili informacije o teh snoveh v 
skladu z odstavki 1 do 4, odobri dostop do 
podatkov o posameznih snoveh. Dostop do 
teh podatkov imajo tudi pristojni organi 
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držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 24(5) istega avtorja. (Aylward)

Za uporabnike na nižji stopnji je uporaba snovi lahko strogo zaupna in obravnavana kot 
intelektualna lastnina. Razkritje uporabe ene od kritičnih kemikalij lahko konkurentom 
razkrije zaupne poslovne informacije in jim omogoči povratno projektiranje postopkov. Zato 
se mora predhodni registracijski zavezanec odločiti, ali želi novemu registracijskemu 
zavezancu razkriti svojo identiteto in dokumentacijo predhodnega preskušanja. (Doyle)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 954
Člen 26, odstavek 5 a (novo)

5 a. Predložitvi za predhodno registracijo se 
priloži predujem za registracijsko 
pristojbino, ki jo določi Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Predujem za registracijsko pristojbino pri predhodni registraciji bi zagotovil sredstva za delo 
agencije v zgodnji fazi, kar bi lahko bilo še posebno pomembno za razvoj in potrjevanje 
alternativ za preskuse na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 955
Člen 26 a (novo)

Člen 26 a
Predložitev informacij Agenciji po objavi 

seznamov

1. Vsak proizvajalec ali uvoznik snovi v 
količini ene tone ali več na leto, ki je na 
seznamu, ki ga je objavila Agencija v 
skladu s členom 26(3a)(a):
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(a) v 12 mesecih po začetku veljavnosti 
uredbe za snovi, ki so bile predhodno 
registrirane v skladu s členom 26(2)(a); ali

(b) v treh letih in pol po začetku veljavnosti 
uredbe za snovi, ki so bile predhodno 
registrirane v skladu s členom 26(2)(b),
predloži Agenciji informacije, navedene v 
členu 26(1), pod pogojem, da ima kakršne 
koli informacije, določene v členu 9(a) (vi) 
in (vii).

Proizvajalci in uvozniki, ki so predložili te 
informacije, dajo informacije, navedene v 
členu 9(a) (vi) in (vii), na razpolago drugim 
članom SIEF, v skladu s členoma 27 in 28.

2. Proizvajalci ali uvozniki snovi v 
postopnem uvajanju v količini, ki znaša 
manj kot eno tono na leto, ter uporabniki 
na nižji stopnji, ki so na seznamu, ki ga je 
objavila Agencija v skladu s členom 
26(3a)(a), lahko predložijo Agenciji 
informacije iz odstavka 26(1) ali kakršne 
koli druge ustrezne informacije v obliki, ki 
jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
da bi bile del SIEF.

Or. en

Obrazložitev

Cilj ESER je zagotoviti, da so vsi razpoložljivi podatki o snovi na voljo registracijskemu(im) 
zavezancu(em) pred ustreznimi roki za registracijo, da se prepreči ponavljanje preskusov, 
zlasti na vretenčarjih.  Ti predlogi spremembe člena 26 in vključitev novega člena 26 a 
zagotavljajo, da se razpoložljivi podatki predložijo po objavi seznama snovi Agencije, ki so 
bile predhodno registrirane.
Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 956
Člen 26 a (novo)

Člen 26 a
Dolžnosti Agencije v zvezi s predhodno 
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registracijo

1. Agencija v skladu s členom 18(1) vsaki 
predhodni registraciji dodeli 
predregistracijsko številko in o tem obvesti 
proizvajalca ali uvoznika.
2. V primeru vsake predhodne registracije 
snovi Agencija v šestih tednih od datuma za 
predhodno registracijo izvede pregled 
popolnosti v skladu s členom 26(1)(a),(b) in 
(c). Če so informacije nepopolne, Agencija 
v treh tednih registracijskega zavezanca 
obvesti o tem, katere dodatne informacije 
so potrebne, da bo registracija popolna; za 
to se določi razumen rok.
3. Agencija zbere in pregleda informacije, 
ki so jih predložili vsi proizvajalci in 
uvozniki za predhodno registracijo snovi na 
seznamu snovi. Za vsako snov se vodi ločen 
seznam snovi, ki je naslovljen z imenom 
snovi. 
4. Da se seznami snovi dokončajo, Agencija 
v skladu z odstavkom 3 na svoji spletni 
strani objavi naslednje dele vsakega 
zadevnega seznama snovi za vsako 
predhodno registrirano snov:
– podatke o snovi v skladu z odstavkom 2 

Priloge IV in 
– vse skupine uporab in izpostavljenosti, 

znane iz informacij, ki so jih predložili 
registracijski proizvajalci in uvozniki v 
skladu s Prilogo Iaa.

Takoj po objavi Agencija zahteva, da 
uporabniki na nižji stopnji v roku dveh 
mesecev obvestijo Agencijo o doslej 
neobjavljenih skupinah uporab in 
izpostavljenosti.

5. Če so po objavi sporočene nadaljnje 
uporabe v skladu z odstavkom 4, Agencija 
te doda na seznam snovi in posodobi 
objavljen seznam snovi.

6. Agencija za namen dodeljevanja v skladu 
s členom 26(b)(1) sestavi zbirko osnovnih 
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podatkov za vsako predhodno registrirano 
snov na podlagi informacij, predloženih v 
skladu s členoma 26(1) in 26 a(5). Zbirka 
osnovnih podatkov se ne objavi. Vsebuje 
naslednje elemente:

(a) vse skupine uporab in izpostavljenosti, 
ki jih sporočijo predregistracijski zavezanci 
in uporabniki na nižji stopnji v skladu s 
Prilogo Iaa,

(b) osnovne informacije o snoveh v skladu s 
Prilogo V,

(c) skupno količino snovi, ki je bila 
proizvedena v Skupnosti ali je bila v 
Skupnost uvožena,

(d) informacije o prijavljenih uporabah, kot 
je navedeno v oddelku 3 Priloge IV, z 
ustreznimi količinami,

(e) razvrstitev in oznako snovi v skladu z 
oddelkom 4 Priloge IV;

(f) razvrstitev, ki so jo predlagali 
proizvajalci in uvozniki, v skladu s členom 
9(c). 

Kjer proizvajalci in uvozniki podajo 
različne informacije o snoveh, Agencija v 
zbirko osnovnih podatkov vključi 
informacije, ki vodijo do prednostne stopnje 
v skladu z odstavkom 1 člena 11.

7. Če Agencija nima vseh osnovnih 
podatkov, določenih v odstavku 6(b), ki so 
potrebni za sestavo zbirke osnovnih 
podatkov v skladu s Prilogo V, od 
proizvajalca ali uvoznika zahteva, da v 
razumnem času predloži takšne podatke. 
Agencija lahko izbere proizvajalca ali 
uvoznika na podlagi njegovih poslovnih 
interesov. Stroški proizvajalca ali uvoznika 
za predložitev informacij se enakomerno 
razdelijo v skladu s členom 50.

Or. de
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Obrazložitev

Breme proizvajalcev in uvoznikov se znatno zmanjša, če morajo že prvotno predložiti 
obstoječe podatke, ki jih Agencija nato zbere na podlagi snovi za snovjo. Zaradi rokov iz 
člena 21(1) do (3)in novih ureditev iz člena 21(4) je v interesu proizvajalcev in uvoznikov, da 
hitro in čimbolj popolno zagotovijo zahtevane podatke. Na ta način se lahko zagotavlja tudi 
zaščita strokovnega znanja in izkušenj. Hkrati pa je zaradi tega pristopa stanje podatkov o 
snoveh veliko bolj učinkovito. Torej povzročajo členi 26 do 26 b za snovi v postopnem 
uvajanju v prehodni predregistracijski fazi v primerjavi s predvidevanji veliko večjo delovno 
obremenitev Agencije. Vseeno se to izravna zaradi dejstva, da se lahko zaradi hkratne 
razbremenitve pristojnih organov v državah članicah bolje uporabi začasno dodeljevanje 
strokovnjakov ali, v skladu s francoskim predlogom v Svetu, omrežja nacionalnih 
strokovnjakov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 957
Člen 26 b (novo)

Člen 26 b
Določanje prednostnih stopenj in 
zahtevanje nadaljnjih podatkov

1. Po osnovanju zbirke osnovnih podatkov 
v skladu s členom 26 (a)(6) Agencija v 
šestih mesecih vsako snov razvrsti na 
osnovi meril toksičnosti, količinske ravni in 
uporabe v skladu s Prilogo IV a na 
prednostni stopnji 1, 2 ali 3. Proizvajalce in 
uvoznike pisno obvesti o rezultatu 
razvrstitve. V skladu s členi 87, 88 in 89 so 
možne pritožbe na razvrstitev.
2. O količini podatkov, ki naj bi se pridobili 
po razvrstitvi snovi po prednostnih 
stopnjah, se odloči v skladu s členom 11(1); 
vrstni red, po katerem se pridobijo nadaljnji 
podatki, se določi na podlagi člena 21(1) do 
(3).
3. Agencija proizvajalce in uvoznike snovi 
obvesti o tem, ali so podatki, ki jih ima, 
zadostni na podlagi člena 2 in ali so 
potrebni nadaljnji podatki v skladu z 
odstavkom 2 ter, če so, kateri. Tako imajo 
priložnost, da se v 6 tednih pisno obvežejo, 
da bodo te podatke zagotovili sami ali preko 
tretje strani, ki so jo imenovali, v 
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razumnem časovnem obdobju, ki ga določi 
Agencija. Če se tako obveže več 
proizvajalcev ali uvoznikov, se Agencija 
odloči za enega od njih ob upoštevanju 
tega, ali ima proizvajalec ali uvoznik že 
nekaj podatkov ali vse. Stroške Agencija 
razdeli med proizvajalca ali uvoznika, od 
katerega se zahteva predložitev informacij, 
ter med druge proizvajalce ali uvoznike na 
podlagi njihovega deleža pri skupni količini 
proizvedene snovi v skladu s členom 50. 
4. Če se proizvajalec ali uvoznik snovi ne 
obvežeta za zagotovitev podatkov v skladu z 
odstavkoma 2 in 3, jih bo Agencija sestavila 
s pomočjo tretje stranke, ki jo imenuje. 
Stroške nosijo proizvajalci in uvozniki 
snovi v skladu z odstavkom 3(4).
5. Če proizvajalec ali uvoznik, ki se je 
obvezal za zagotovitev podatkov v skladu z 
odstavkom 3, tega ne stori v določenem 
obdobju, se uporablja odstavek 4(1). V tem 
primeru stroške tretje strani, ki jo imenuje 
Agencija, v celoti krije proizvajalec ali 
uvoznik, ki se je obvezal za zagotovitev 
podatkov.
6. Kjer so Agenciji na voljo dodatne 
informacije o snovi v skladu z odstavkom 2, 
jih Agencija, vključno z ustreznimi 
študijami, uskladi z osnovnimi 
informacijami, določenimi v Prilogi V, in 
da v zbirko podatkov. Proizvajalcem in 
uvoznikom, ki so predregistracijski 
zavezanci zadevne snovi, ter pristojnim 
organom v državah članicah se zagotovi 
dostop do podatkov v zvezi s to snovjo. 
Podatki so osnova za izpolnitev 
registracijske dokumentacije v skladu s 
členoma 9 in 11 ob upoštevanju 
varnostnega lista, določenega v členu 9(a 
a), in poročila o kemijski varnosti, 
določenega v členu 9(b). Če Agencija 
podatke že ima, zadostuje povzetek skupaj s 
predregistracijsko številko.
7. Stroške proizvajalca ali uvoznika za 
študije, prenešene v zbirko podatkov v 
skladu z odstavkom 6, Agencija razdeli 
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sorazmerno z ustrezno količinsko ravnijo 
tudi med druge predregistracijske 
zavezance, ob upoštevanju tega, ali so tudi 
oni izvedli študije.

Or. de

Obrazložitev

Zlasti v zvezi z velikim številom snovi v postopnem uvajanju so še posebno pomembni 
pregledno zaporedje dogodkov in zahteve za informacije, ki temeljijo na tveganju, da se lahko 
domnevno nevarne snovi čim prej določijo in se o njih pridobijo potrebne informacije za hitro 
registracijo in vrednotenje. V smislu Priloge IV a je bil razvit uporaben instrument za 
prednostni seznam na podlagi tveganja, ki upošteva toksičnost, izpostavljenost pri uporabi in 
skupno proizvedeno in uvoženo količino v Skupnosti. Istočasno se s pridobivanjem 
dopolnilnih podatkov, s katerimi upravlja Agencija, zmanjšuje količina dela posameznih 
proizvajalcev in uvoznikov, uporabljajo se obstoječi podatki in obstaja finančno ravnotežje. 
Prednost je tudi to, da se lahko − z izravnavo stroškov − podatki, ki so že na voljo 
proizvajalcem, uvoznikom in Agenciji, uporabijo v kasnejšem registracijskem postopku.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 958
Člen 27

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi ključne vloge Agencije pri primerjanju informacij o snoveh se ta člen lahko črta. Na ta 
način postanejo nepomembna tudi zelo sporna vprašanja, zlasti s področja civilnega prava.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 959
Člen 27, odstavek 1

1. Vsi proizvajalci in uvozniki, ki so 
Agenciji predložili informacije v skladu s 
členom 26 za enako snov v postopnem 
uvajanju, so udeleženci foruma za izmenjavo 

1. Vsi proizvajalci, uvozniki in uporabniki 
na nižji stopnji, ki so Agenciji predložili 
informacije v skladu s členom 26 za enako 
snov v postopnem uvajanju, so udeleženci 
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informacij o snoveh (SIEF). foruma za izmenjavo informacij o snoveh 
(SIEF).

Or. en

Obrazložitev

Uporabniki na nižji stopnji morajo imeti dostop do SIEF, da izmenjavajo podatke o 
nevarnosti in izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 960
Člen 27, odstavek 2

2. Namen vsakega SIEF je z izmenjavo 
informacij čim bolj zmanjšati podvajanje 
preskusov. Udeleženci SIEF dajo drugim 
udeležencem na razpolago obstoječe študije, 
se odzovejo na zahteve drugih udeležencev 
po informacijah, skupno ugotavljajo potrebe 
po dodatnih študijah in organizirajo njihovo 
izvedbo.

2. Namen vsakega SIEF je za namene 
registracije olajšati izmenjavo nezaupnih 
informacij med proizvajalci in uvozniki ter 
se pri tem izogniti podvajanju študij.
Udeleženci SIEF dajo drugim udeležencem 
na razpolago obstoječe študije, se odzovejo 
na zahteve drugih udeležencev po 
informacijah, skupno ugotavljajo potrebe po 
dodatnih študijah in organizirajo njihovo 
izvedbo.

Or. en

Obrazložitev

Del predloga ESER. Za izvajanje ESER je treba povečati pristojnost SIEF, da lahko 
izpolnjuje nove naloge za izmenjavo podatkov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 961
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2 a. Proizvajalec ali uvoznik lahko imenuje 
fizično ali pravno osebo s sedežem v 
Skupnosti, da sodeluje v SIEF kot njegov 
predstavnik.
2 b. Če informacije, ki so potrebne v skladu 
z uporabo Prilog V in VI, niso na voljo v 
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SIEF, en udeleženec v imenu drugih 
udeležencev izvede le eno študijo v vsakem 
SIEF.
2 c. Če informacije, ki so potrebne v skladu 
z uporabo Prilog VII in VIII, niso na voljo 
v SIEF, kateri koli predlogi za nadaljnje 
preskušanje, predloženi za namene Prilog 
VII ali VIII, določajo, katero podjetje izvaja 
preskus v primeru, da je preskus potreben.

Or. en

Obrazložitev

Člen 27(2 a) dovoljuje, da tretja stran predstavlja potencialne registracijske zavezance v 
SIEF. To potencialnim registracijskim zavezancem dovoljuje, da skrijejo svoje podatke pred 
drugimi potencialnimi registracijskimi zavezanci. Še vedno pa bodo svoje podatke morali 
razkriti Agenciji. Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 962
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2 a. Proizvajalec ali uvoznik lahko imenuje 
fizično ali pravno osebo s sedežem v 
Skupnosti, da sodeluje v SIEF kot njegov 
predstavnik. Predstavnik ima strokovno 
znanje iz praktičnega ravnanja s snovmi in 
z njimi povezanimi informacijami.
Če informacije, ki so potrebne v skladu z 
uporabo Prilog V in VI, niso na voljo v 
SIEF, en udeleženec v imenu drugih 
udeležencev izvede le eno študijo v vsakem 
SIEF. 
Če informacije, ki so potrebne v skladu z 
uporabo Prilog VII do VIII, niso na voljo v 
SIEF, kateri koli predlogi za nadaljnje 
preskušanje, predloženi za namene Prilog 
VII ali VIII, določajo, katero podjetje izvaja 
preskus v primeru, da je preskus potreben.

Or. en
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Obrazložitev

Del predloga ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 963
Člen 28, naslov

Izmenjava podatkov o preskusih na 
vretenčarjih

Izmenjava podatkov o preskusih na živalih 
in o preskusih, ki ne vključujejo živali

Or. en

Obrazložitev

Del predloga ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 964
Člen 28, naslov

Izmenjava podatkov o preskusih na 
vretenčarjih

Izmenjava podatkov o preskusih med 
registracijskimi zavezanci

Or. en

Obrazložitev

To so obsežnejši predlogi sprememb za zagotovitev obvezne izmenjave vseh podatkov o 
nevarnosti.

Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 965
Člen 28, odstavek 1, pododstavek 1
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1. Preden se opravi preskus na vretenčarjih
za pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija. 
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, 
udeleženec tega SIEF, ki bi moral opraviti 
preskus na vretenčarjih, zaprosi zanjo v 
dveh mesecih po poteku roka iz člena 26(2).

1. Preden se opravi preskus za pridobitev 
informacij, zahtevanih za registracijo, 
udeleženec SIEF v zbirki podatkov iz 
člena 26 in v okviru svojega SIEF preveri, ali 
je na voljo ustrezna študija. Če je v okviru 
SIEF na voljo ustrezna študija, udeleženec 
tega SIEF, ki bi moral opraviti preskus, 
zaprosi zanjo v dveh mesecih po poteku roka 
iz člena 26(2).

Or. en

Obrazložitev

To so obsežnejši predlogi sprememb za zagotovitev obvezne izmenjave vseh podatkov o 
nevarnosti.
Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 966
Člen 28, odstavek 1, pododstavek 1

1. Preden se opravi preskus na vretenčarjih
za pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija. 
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna 
študija, udeleženec tega SIEF, ki bi moral 
opraviti preskus na vretenčarjih, zaprosi 
zanjo v dveh mesecih po poteku roka iz 
člena 26(2).

1. Preden se opravijo preskusi na živalih in 
preskusi, ki ne vključujejo živali, za 
pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija.
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna 
študija, udeleženec tega SIEF, ki bi moral 
opraviti preskuse na živalih in preskuse, ki 
ne vključujejo živali, zaprosi zanjo v dveh 
mesecih po poteku roka iz člena 26(2).

Or. en

Obrazložitev

Del predloga ESER.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 967
Člen 28, odstavek 1, pododstavek 1

1. Preden se opravi preskus na vretenčarjih 
za pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija. 
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, 
udeleženec tega SIEF, ki bi moral opraviti 
preskus na vretenčarjih, zaprosi zanjo v dveh 
mesecih po poteku roka iz člena 26(2).

1. Preden se opravi preskus na vretenčarjih 
za pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija. 
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna študija, 
udeleženec tega SIEF, ki bi moral opraviti 
preskus na vretenčarjih, zaprosi zanjo v 
prvih dveh mesecih po poteku ustreznega 
obdobja registracije v skladu s členom 21. 

Or. it

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti roke z dejanskimi potrebami. Povezan je z drugimi 
predlogi sprememb členov iz naslova III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega 
preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Predlog spremembe 968
Člen 28, odstavek 1, pododstavek 2

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) 
to zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(ci) in lastnik sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da dosežejo sporazum o 
razdelitvi stroškov. Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, se stroški razdelijo
enakomerno. Lastnik študijo zagotovi v 
dveh tednih po prejemu plačila.

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) 
to zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(ci) in lastnik sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da dosežejo sporazum o 
razdelitvi stroškov. Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, se stroški razdelijo
sorazmerno z obsegom proizvodnje vsake 
stranke. Lastnik študijo zagotovi v dveh 
tednih po prejemu plačila.

Or. en
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Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za pošteno delitev prvotnih stroškov za preskuse po analogiji z 
ustreznimi spremembami člena 25.

Predlog spremembe, ki ga vložijo
Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 

Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik
Predlog spremembe 969

Člen 28, odstavek 1, pododstavek 2

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) 
to zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(ci) in lastnik sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da dosežejo sporazum o 
razdelitvi stroškov. Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, se stroški razdelijo 
enakomerno. Lastnik študijo zagotovi v 
dveh tednih po prejemu plačila.

V treh mesecih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) 
to zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(ci) in lastnik sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da dosežejo sporazum o 
razdelitvi stroškov. Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, o razdelitvi stroškov 
odloči Agencija. Lastnik študijo zagotovi v 
dveh tednih po prejemu plačila.

Or. it

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti roke z dejanskimi potrebami. Povezan je z drugimi 
predlogi sprememb členov iz naslova III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega 
preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 970
Člen 28, odstavek 1 a (novo)

1 a. Če morebitni registracijski zavezanci 
ne dajo informacij o preskusih na 
vretenčarjih ali drugih informacij, ki bi 
lahko preprečile preskušanje na živalih, na 
razpolago Agenciji, izgubijo pravico do 
registracije zadevne snovi.

Or. en
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Obrazložitev

Obvezna izmenjava podatkov o preskusih na vretenčarjih mora biti povezana s kaznijo v 
primeru zavrnitve izmenjave podatkov, da ne bi prišlo do podvajanj preskusov na živalih. 
Registracijski zavezanci in/ali potencialni registracijski zavezanci, ki odklanjajo izmenjavo 
študije, ki bi lahko preprečila preskuse na živalih, z Agencijo in/ali drugimi registracijskimi 
zavezanci, ne smejo biti pooblaščeni za registracijo zadevne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 971
Člen 28, odstavek 1 a (novo)

1a. Če drug(i) udeleženec(ci) ne plača(jo) 
svojega deleža stroškov, ne bo(do) mogel(li) 
registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 39 a in člena 25 (5 a). Da bi zagotovili 
izpolnjevanje obveznosti za izmenjavo podatkov iz preskusov na živalih in preprečili 
podvajanje preskusov, se drugemu(im) udeležencu(em) ne sme dovoliti, da ne plača(jo) 
svojega deleža stroškov in posledično izvaja(jo) podvajanje preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 972
Člen 28, odstavek 1 b (novo)

1 b. Če lastnik študije ne da študije na 
razpolago Agenciji, ne bo mogel registrirati 
svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 40 a. Da bi zagotovili izpolnjevanje 
obveznosti za izmenjavo podatkov iz preskusov na živalih in preprečili podvajanje 
preskušanja, lastnik študije ne sme zadržati študije pred drugim(i) udeležencem(i) SIEF, da bi 
pridobil konkurenčno prednost. Zato lastnik ne sme registrirati svoje snovi v primeru 
neizpolnjevanja zahtev iz odstavka 1. Ta določba ne bi odstopala od določb v skladu z 
odstavkom 5.



AM\565932SL.doc 63/110 PE 357.820v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 973
Člen 28, odstavek 2

2. Če zadevna študija, ki vključuje preskuse 
na vretenčarjih, v okviru SIEF ni na voljo, 
udeleženec stopi v stik z drugimi udeleženci 
tega SIEF, ki so predložili informacije o 
enaki ali podobni uporabi snovi in morajo 
morda opraviti to študijo. Sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da se sporazumejo o tem, 
kdo jo bo opravil v imenu drugih 
udeležencev.

2. Če zadevna študija, ki vključuje preskuse, 
v okviru SIEF ni na voljo, udeleženec stopi v 
stik z drugimi udeleženci tega SIEF, ki so 
predložili informacije o enaki ali podobni 
uporabi snovi in morajo morda opraviti to 
študijo. Sprejmejo vse razumne ukrepe, da 
se sporazumejo o tem, kdo jo bo opravil v 
imenu drugih udeležencev.

Or. en

Obrazložitev

To so obsežnejši predlogi sprememb za zagotovitev obvezne izmenjave vseh podatkov o 
nevarnosti.

Del paketa ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 974
Člen 28, odstavek 2

2. Če zadevna študija, ki vključuje preskuse 
na vretenčarjih, v okviru SIEF ni na voljo, 
udeleženec stopi v stik z drugimi udeleženci 
tega SIEF, ki so predložili informacije o 
enaki ali podobni uporabi snovi in morajo 
morda opraviti to študijo. Sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da se sporazumejo o tem, 
kdo jo bo opravil v imenu drugih 
udeležencev.

2. Če zadevna študija, ki vključuje preskuse 
na živalih in preskuse, ki ne vključujejo 
živali, v okviru SIEF ni na voljo, udeleženec 
stopi v stik z drugimi udeleženci tega SIEF, 
ki so predložili informacije o enaki ali 
podobni uporabi snovi in morajo morda 
opraviti to študijo. Sprejmejo vse razumne 
ukrepe, da se sporazumejo o tem, kdo jo bo 
opravil v imenu drugih udeležencev.

Or. en

Obrazložitev

Del predloga ESER.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 975
Člen 28, odstavek 3

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, drugi udeleženec(ci) nadaljuje(jo) 
postopek, kot če v okviru SIEF ne bi bilo na 
voljo ustrezne študije, razen če ni drug 
registracijski zavezanec predložil 
registracije, ki vsebuje povzetek ali 
zanesljivi študijski povzetek študije, odvisno 
od primera. V takšnih primerih se Agencija 
odloči, da da drugemu(im) udeležencu(em) 
na razpolago ta povzetek ali zanesljivi 
študijski povzetek, odvisno od primera. 
Drugi registracijski zavezanec ima do 
udeležencev terjatev v višini enakega deleža 
stroškov, ki je izterljiv na nacionalnih 
sodiščih. 

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, Agencija poseže tako, da zagotovi 
izmenjavo podatkov ter pošteno in 
sorazmerno plačilo.

Or. it

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti izmenjavo podatkov in zlasti, da mala in srednja 
podjetja nimajo pretirano visokih stroškov. Povezan je z drugimi predlogi sprememb členov iz 
naslova III: Izmenjava podatkov in preprečevanje nepotrebnega preskušanja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 976
Člen 28, odstavek 3

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, drugi udeleženec(ci) nadaljuje(jo) 
postopek, kot če v okviru SIEF ne bi bilo na 
voljo ustrezne študije, razen če ni drug 

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, se lahko vsi drugi udeleženci 
obrnejo na Agencijo in zahtevajo, da je 
izmenjava podatkov mogoča le proti 
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registracijski zavezanec predložil 
registracije, ki vsebuje povzetek ali 
zanesljivi študijski povzetek študije, odvisno 
od primera. V takšnih primerih se Agencija 
odloči, da da drugemu(im) udeležencu(em) 
na razpolago ta povzetek ali zanesljivi 
študijski povzetek, odvisno od primera. 
Drugi registracijski zavezanec ima do 
udeležencev terjatev v višini enakega deleža 
stroškov, ki je izterljiv na nacionalnih 
sodiščih. 

pravičnemu in sorazmernemu plačilu.

Or. it

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je vključitev načela obvezne izmenjave podatkov, ne da bi to 
povzročilo povečanje stroškov in števila preskusov.

Predlog spremembe, povezan s členoma 9(a)(x) in 23(4).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 977
Člen 28, odstavek 3

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, drugi udeleženec(ci) nadaljuje(jo) 
postopek, kot če v okviru SIEF ne bi bilo na 
voljo ustrezne študije, razen če ni drug 
registracijski zavezanec predložil 
registracije, ki vsebuje povzetek ali 
zanesljivi študijski povzetek študije, odvisno 
od primera. V takšnih primerih se Agencija 
odloči, da da drugemu(im) udeležencu(em) 
na razpolago ta povzetek ali zanesljivi 
študijski povzetek, odvisno od primera. 
Drugi registracijski zavezanec ima do 
udeležencev terjatev v višini enakega deleža 
stroškov, ki je izterljiv na nacionalnih 
sodiščih.

3. Če se takšnega dogovora ne doseže, se 
Agencija odloči za imenovanje enega od 
udeležencev SIEF, da izvede študijo. 
Udeleženec, ki je izvedel študijo, Agenciji 
omogoči dostop do nje in predloži dokazilo 
o stroških. Agencija se odloči, da da 
drugemu(im) udeležencu(em) na razpolago 
povzetek ali zanesljivi študijski povzetek, 
odvisno od primera, o zadevni študiji ali 
njenih rezultatih ob prejetju dokazila, da 
je(so) drugi udeleženec(ci) plačal(i) 
lastniku študije enak delež stroškov, ki jih 
mora lastnik dokazati.
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Or. en

Obrazložitev

Odstavek 3 je povezan z odstavkom 2, ki obravnava položaj, ko ustrezna študija o preskusih 
na vretenčarjih ni na voljo in kjer morajo udeleženci skleniti dogovor o tem, kdo jo bo izvedel 
v imenu drugih udeležencev. Zato ne bi bila na voljo niti „študija iz odstavka 2“, katere 
lastnik odkloni, da bo zagotovil dokazilo o stroških te študije ali samo študijo, niti 
„registracija, ki vsebuje povzetek ali zanesljivi študijski posnetek študije“, kot je vključeno v 
predlagano besedilo Komisije. Hkrati velja v skladu z odstavkom 1, da bo, če „je drug 
registracijski zavezanec predložil registracijo, ki vsebuje povzetek ali zanesljivi študijski 
posnetek [ ] študije“, navedena informacija na voljo v zbirki podatkov. V primeru, da se 
dogovora iz odstavka 2 ne doseže, je treba namesto tega vključiti določbe za zagotavljanje 
izpolnjevanja obveznosti za izmenjavo podatkov iz preskusov na živalih in preprečevanje 
podvajanja preskusov. Spremembe zadnjega stavka so prilagojene členu 25(5), kot je bilo 
spremenjeno.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies in Carl Schlyter

Predlog spremembe 978
Člen 28, odstavek 3

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, drugi udeleženec(ci) nadaljuje(jo) 
postopek, kot če v okviru SIEF ne bi bilo na 
voljo ustrezne študije, razen če ni drug 
registracijski zavezanec predložil 
registracije, ki vsebuje povzetek ali 
zanesljivi študijski povzetek študije, odvisno 
od primera. V takšnih primerih se Agencija 
odloči, da da drugemu(im) udeležencu(em) 
na razpolago ta povzetek ali zanesljivi 
študijski povzetek, odvisno od primera. 
Drugi registracijski zavezanec ima do 
udeležencev terjatev v višini enakega deleža 
stroškov, ki je izterljiv na nacionalnih 
sodiščih.

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, drugi udeleženec(ci) nadaljuje(jo) 
postopek, kot če v okviru SIEF ne bi bilo na 
voljo ustrezne študije, razen če ni drug 
registracijski zavezanec predložil 
registracije, ki vsebuje povzetek ali 
zanesljivi študijski povzetek študije, odvisno 
od primera. V takšnih primerih se Agencija 
odloči, da da drugemu(im) udeležencu(em) 
na razpolago ta povzetek ali zanesljivi 
študijski povzetek, odvisno od primera. 
Drugi registracijski zavezanec ima do 
udeležencev terjatev v višini deleža 
stroškov, sorazmernega z obsegom njegove 
proizvodnje, ki je izterljiv na nacionalnih 
sodiščih.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavlja mehanizem za pošteno delitev prvotnih stroškov za preskuse po analogiji z 
ustreznimi spremembami člena 25.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 979
Člen 28, odstavek 3 a (novo)

3 a. Če drug(i) udeleženec(ci) ne plača(jo) 
svojega deleža stroškov, ne bo(do) mogel(li) 
registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 39 a in členov 25(5 a) ter 28(1 c) istega 
avtorja. Da bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti za izmenjavo podatkov iz preskusov na 
živalih in preprečili podvajanje preskusov, se drugemu(im) udeležencu(em) ne sme dovoliti, 
da ne plača(jo) svojega deleža stroškov in posledično izvaja(jo) podvajanje preskusov na 
živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 980
Člen 28 a (novo)

Člen 28 a
1. V primeru več registracijskih zavezancev 
za eno snov, ki je registrirana v količini 
manj kot 10 ton, in ob upoštevanju tega, 
katere dodatne informacije, določene v 
Prilogi V, se zahtevajo v skladu s členom 43 
a, Agencija vse navedene registracijske 
zavezance obvesti o podatkih drug drugega. 
Registracijski zavezanci imajo [6] mesecev, 
da se dogovorijo, kdo bo pridobil 
informacije v imenu vseh.
2. Če jim ne uspe doseči dogovora, 
Agencija imenuje enega od registracijskih 
zavezancev z največ izkušnjami pri 
pridobivanju informacij, da pridobi 
informacije.
3. Stroški pridobivanja zahtevanih dodatnih 
informacij se enakomerno razdelijo med 
vse registracijske zavezance za to snov, 
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razen če ni dogovorjeno drugače.

Or. en

Obrazložitev

V primeru več registracijskih zavezancev za enako snov si morajo ti enakomerno razdeliti 
stroške pridobivanja dodatnih informacij. Načelo „ena snov, ena registracija“ je treba 
uporabljati za dodatno zmanjšanje stroškov registracijskih zavezancev, ki proizvajajo majhne 
količine, ter še zlasti malih in srednjih podjetij. Predložitev ene zbirke dodatnih informacij bi 
prav tako odstranila potrebo po dogovoru o razlagi informacij o preskusih.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie-Noëlle Lienemann in Anne Ferreira

Predlog spremembe 981
Člen 29, odstavek -1 (novo)

-1. Oseba, odgovorna za dajanje snovi kot 
take, v pripravku ali izdelku v promet, pa 
naj bo to proizvajalec, uvoznik, uporabnik 
na nižji stopnji ali distributer, predloži na 
zahtevo prejemnika pred vsakim naročilom 
razpoložljive informacije, ki so potrebne za 
načrtovanje ukrepov v primeru 
morebitnega tveganja. Te informacije so 
brezplačne in se predložijo v roku osmih 
dni po vložitvi zahteve dobavitelju na višji 
stopnji.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom (člena 29 in 30) je varnostni list glavno orodje za zagotavljanje 
informacij. Vseeno pa varnostni list ni vedno izdelan kot zahteva ali se ne posreduje 
samodejno (to je odvisno od tega, ali so zadevne snovi ali pripravki razvrščeni kot nevarni ali 
ne).

Razen tega bi bile ustrezne informacije zagotovljene „najpozneje do prve dostave“. 

Zadostne informacije je treba uporabnikom pred vsakim naročilom zagotoviti brezplačno, ne 
glede na razvrstitev in/ali koncentracijo zadevnih snovi, pripravkov ali izdelkov. Te
informacije pred naročilom morajo uporabnikom omogočiti, da prepoznajo ukrepe za 
obvladovanje morebitnega tveganja in predvidijo njihovo sprejetje. 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis + Anja Weisgerber, 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 982
Člen 29, odstavek 1

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia.

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo I a. Varnostni list mora 
vsebovati splošno razumljive informacije o 
varni uporabi snovi, ki uporabnikom na 
nižji stopnji omogočajo, da dajo snov v 
uporabo varno, brez dragih nadaljnjih 
preskusov in brez oblikovanja svojih 
ukrepov za obvladovanje tveganja.

Or. de

Obrazložitev

Snovi morajo uporabniki na nižji stopnji uporabljati brez večjih stroškov. Zlasti mala in 
srednje velika podjetja pogosto ne morejo izvajati dragih preskusov ali ukrepov za 
obvladovanje tveganja. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 983
Člen 29, odstavek 1

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia.

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje merila za 
razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
izpolnjuje merila, navedena v členu 54 (a–
e), ali je bil določen glede na člen 54 (f), 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
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skladu s Prilogo I a.

Or. en

Obrazložitev

Z varnostnimi listi se informacije o snovi prenesejo v dobavno verigo v skladu z zahtevami 
REACH. Obseg snovi, za katere je potreben varnostni list, se mora razširiti na snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko skrb, omenjeno v členu 54 v zvezi z dovoljenjem.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 984
Člen 29, odstavek 1

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje merila 
za razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES,
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia.

1. (črtano) Oseba, odgovorna za dajanje 
snovi ali pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia.1.

Or. de

Obrazložitev

Varnostni list je za vse snovi/pripravke obvezen, ker se po verigi lahko posreduje kot 
informacija. Hkrati mora vsebovati informacije o skupinah uporab in izpostavljenosti, ki so 
dodeljene ustreznim uporabam. To je nujno, da lahko uporabnik na nižji stopnji v skladu s 
členom 34 presodi, ali je njegova uporaba zajeta v registraciji ali predhodni registraciji.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 985
Člen 29, odstavek 1 a (novo)

1 a. Dobavitelj pripravkov, oblikovanih v 
postopku recikliranja, je izvzet iz obveznosti 
dobave varnostnega lista prejemniku, kot je 
določeno v Prilogi I k Uredbi. Namesto tega 
se poenostavljen „varnostni list –
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recikliranje“ dobavi le, če se to zahteva ali 
se zanj zaprosi.
„Varnostni list – recikliranje“ je lahko 
izdelan z uporabo generičnih podatkov za 
vsa dopolnila med postopkom recikliranja. 
Pri pridobivanju generičnih podatkov za 
„varnostni list – recikliranje“ delujejo 
reciklerji v skladu z zahtevami o sledljivosti 
pri reciklirani plastiki, kot je določeno v 
prEN 249538.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo uredb REACH navaja, da je treba, kjer pri postopku varnostni list za vnos materiala 
ne obstaja, pripraviti varnostni list za nastali pripravek na podlagi preskusov, ocene kemijske 
varnosti in poročila o kemijski varnosti. Reciklerji, ki zbirajo odpadke, z vhodnim materialom 
ne bodo prejeli varnostnega lista in bi morali za to, da bi lahko napisali varnostni list, 
opraviti preskuse svojih pripravkov; verjetno za vsako serijo materiala, če obstajajo 
pomembne serijske različice. Stroški takšnih preskusov bi presegli vrednost materiala 
približno za faktor 10 in povzročili, da bi postalo recikliranje plastike negospodarno. 
Posledično zmanjšanje recikliranja plastike bi bilo v nasprotju z namenom različnih direktiv o 
recikliranju materialov (embaliranje, ELV WEEE itd.). (Aylward in Doyle)

Za izognitev takšnemu položaju in za zagotavljanje, da lahko reciklerji plastike izdelajo 
varnostni list po sprejemljivih cenah, se predlaga predlog spremembe, ki bi reciklerjem 
dovolil, da pri izdelovanju varnostnega lista uporabijo generične informacije za dohodni 
odpadni material. S tem bi se izognili potrebi po dragih preskusih in ocenjevanju pripravkov, 
ki vsebujejo snovi, za katere so že bili izvedeni preskusi in ki so že bile registrirane, ter 
zagotovili, da bi reciklerji lahko delovali v duhu Uredbe. Uporabo generičnih informacij je 
treba spodbuditi z upoštevanjem osnutka standarda o sledljivosti za reciklirano plastiko, ki ga 
je razvil CEN TC249 WG11. (Aylward)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio 
Berlato

Predlog spremembe 986
Člen 29, odstavek 2, pododstavek 2

Če se varnostni list sestavi za pripravek, 
lahko udeleženec dobavne verige pripravi 
oceno kemijske varnosti za pripravek v 
skladu s Prilogo Ib. V tem primeru 

črtano
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zadostuje, da so informacije iz varnostnega 
lista skladne s poročilom o kemijski 
varnosti za pripravek, in ni treba, da so 
skladne s poročilom o kemijski varnosti za 
vsako snov iz pripravka.

Or. it

Obrazložitev

Razvijanje varnostnega lista za pripravke je predrago v tehničnem in finančnem smislu. 
Razen tega lahko dejstvo, da se ocena lahko zahteva ali ne, ustvari znatna neskladja med 
sestavljavci z znatnimi posledicami za konkurenčnost. Ta predlog spremembe je povezan z 
drugimi predlogi sprememb členov iz naslova IV: Obveščanje v dobavni verigi. (Vernola in 
drugi)

Priprava ocene kemijske varnosti za pripravke je lahko predraga v tehničnem in finančnem 
smislu. Za spodbujanje ustrezne konkurenčnosti ne smejo obstajati izbirne določbe v zvezi z 
zahtevami za ocenjevanje. (Foglietta in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 987
Člen 29, odstavka 3 in 4

3. Če pripravek ne izpolnjuje meril za 
razvrstitev kot nevaren v skladu s členi 5, 6 
in 7 Direktive 1999/45/ES, vsebuje pa v 
posamezni koncentraciji ≥ 1 mas. % za 
neplinaste pripravke in ≥ 0,2 vol. % za 
plinaste pripravke vsaj eno snov, ki je 
nevarna za zdravje ali okolje, ali eno snov, 
za katero veljajo v Skupnosti omejitve glede 
izpostavljenosti na delovnem mestu, oseba, 
ki je odgovorna za dajanje tega pripravka v 
promet, pa naj si bo to proizvajalec, 
uvoznik, uporabnik na nižji stopnji ali 
distributer, dostavi na zahtevo uporabnika 
na nižji stopnji varnostni list v skladu s 
Prilogo Ia.4.
4. Varnostnih listov ni treba dostaviti, če so 
nevarne snovi ali pripravki, ki so v ponudbi 
ali prodaji za splošno javnost, opremljeni z 
zadostnimi informacijami, ki uporabnikom 

črtano
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omogočajo sprejetje vseh potrebnih 
ukrepov glede varovanja zdravja, varnosti 
in okolja, razen če jih ne zahteva uporabnik 
na nižji stopnji.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 29(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 988
Člen 29, odstavek 6, točka 16

16. druge informacije. 16. druge informacije, še zlasti:
– registracijsko in predregistracijsko 

številko
– podatke o ustrezni uporabi, vključno 

z ustreznimi skupinami uporab in 
izpostavljenosti, kot je določeno v 
Prilogi Iaa.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 29(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 989
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 2

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni 
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
priloga k varnostnemu listu.

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni 
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
dodatek k skupinam izpostavljenosti. Na 
podlagi teh informacij se mora 
uporabnikom na nižji stopnji omogočiti 
varno uporabo snovi brez nadaljnjih dragih 
preskusov in brez oblikovanja svojih 
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ukrepov za obvladovanje tveganja, znotraj 
posameznih ustreznih skupin 
izpostavljenosti.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je logična posledica predlogov sprememb člena 29(1) in 3, št. 13 a 
(novo).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 990
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 2

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
priloga k varnostnemu listu.

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezne 
skupine uporab in izpostavljenosti, 
vključno z opisom predvidenih potekov, 
dodajo kot priloga k varnostnemu listu in/ali 
dajo na voljo v elektronski obliki.

Or. de

Obrazložitev

Skupine uporab in izpostavljenosti so glavno sredstvo strukturiranega prenosa podatkov o 
ukrepih za obvladovanje tveganja, ciljnih vrednostih izpostavljenosti (npr. DNEL, PKBU) in 
pogojih za uporabo v dobavni verigi. Podpirajo udeležence v dobavni verigi in so v pomoč pri 
oblikovanju varnostnega lista za naslednjega udeleženca v dobavni verigi. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 991
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 2

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
priloga k varnostnemu listu.

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezne 
skupine ali predvideni potek izpostavljenosti 
opiše v ustreznih oddelkih varnostnega 
lista.

Or. en



AM\565932SL.doc 75/110 PE 357.820v01-00

SL

Obrazložitev

V primerih izvajanja ocenjevanja kemijske varnosti priloga k varnostnemu listu, ki opisuje 
predvideni potek izpostavljenosti, ni potrebna. Varnostni list bi moral ostati lahko dostopen in 
razumljiv uporabnikom na nižji stopnji. Konceptu dodajanja prilog k varnostnemu listu se je 
treba izogniti. Ni potrebe po opisovanju predvidenega poteka izpostavljenosti v prilogi, ker:

– je v njej omenjena navedena uporaba, ki jo vsebuje varnostni list (oddelek 1–2);

– bi morali biti predvideni poteki izpostavljenosti generični in dostopni vsem: ni možno, da 
enak predvideni potek izpostavljenosti za dano uporabo ne velja za vse snovi, namenjene za to 
uporabo s strani zadevnih dobaviteljev. Nasprotno je treba enak predvideni potek 
izpostavljenosti, tudi za dano uporabo, uporabljati za vse uporabnike na nižji stopnji;

– mora biti opis ukrepov za obvladovanje tveganja, ki jih priporoča dobavitelj za vsak potek 
izpostavljenosti, določen v osnovnem besedilu varnostnega lista (večinoma v oddelkih 7 in 8).

– mora biti razen tega varnostni list usklajen z zahtevami GHS.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 992
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 2

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni 
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
priloga k varnostnemu listu.

Če se oceni kemijska varnost, mora biti 
ustrezni predvideni potek izpostavljenosti 
opisan v ustreznih oddelkih varnostnega 
lista.

Or. it

Obrazložitev

V primerih izvajanja ocenjevanja kemijske varnosti priloga k varnostnemu listu, ki opisuje 
predvideni potek izpostavljenosti, ni potrebna. Varnostni list bi moral ostati lahko dostopen in 
razumljiv uporabnikom na nižji stopnji. Ni potrebe po opisovanju predvidenega poteka 
izpostavljenosti v prilogi, ker:

– bi morali biti predvideni poteki izpostavljenosti generični in dostopni vsem: ni možno, da 
enak predvideni potek izpostavljenosti za dano uporabo ne velja za vse snovi, namenjene za to 
uporabo s strani zadevnih dobaviteljev. Nasprotno je treba enak predvideni potek 
izpostavljenosti, tudi za dano uporabo, uporabljati za vse uporabnike na nižji stopnji;

– mora biti varnostni list usklajen z zahtevami GHS. 



PE 357.820v01-00 76/110 AM\565932SL.doc

SL

Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova IV; 
Obveščanje v dobavni verigi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 993
Člen 29, odstavek 6, zadnji pododstavek

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
priloga k varnostnemu listu.

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezno 
doda kot priloga k varnostnemu listu.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 29(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 994
Člen 29, odstavek 7

7. Za navedene uporabe uporabnik na nižji 
stopnji uporabi ustrezne informacije iz 
varnostnega lista, ki je bil dostavljen.

7. Za navedene skupine izpostavljenosti 
uporabnik na nižji stopnji uporabi ustrezne 
podatke iz varnostnega lista, ki je bil 
dostavljen.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 3, št. 13 a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 995
Člen 29, odstavek 8

8. Varnostni list se dostavi na papirju ali v 8. Varnostni list se dostavi brezplačno na 
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elektronski obliki najpozneje do prve 
dostave snovi, ki sledi začetku veljavnosti te 
uredbe. Dobavitelji ga takoj prilagodijo 
zadnjemu stanju v naslednjih primerih:

papirju ali v elektronski obliki najpozneje do 
prve dostave snovi, ki sledi začetku 
veljavnosti te uredbe. Dobavitelji ga takoj 
prilagodijo zadnjemu stanju v naslednjih 
primerih:

(a) takoj ko so na voljo novi podatki, ki so 
lahko potrebni, da omogočijo določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja;

(a) takoj ko so na voljo novi podatki, ki 
lahko vplivajo na ukrepe za obvladovanje 
tveganja;

(b) po registraciji snovi;
(c) po izdaji dovoljenja ali njegovi zavrnitvi; (c) po izdaji dovoljenja ali njegovi zavrnitvi;
(d) po uvedbi omejitve. (d) po uvedbi omejitve.

Nova, z datumom opremljena različica 
varnostnega lista z oznako „Sprememba: 
(dne)“ se zagotovi brezplačno vsem 
predhodnim prejemnikom, ki so jim dobavili 
snov ali pripravek v preteklih 12 mesecih.

Nova, z datumom opremljena različica 
varnostnega lista z oznako „Sprememba: 
(dne)“ se zagotovi brezplačno vsem 
predhodnim prejemnikom, ki so jim dobavili 
snov ali pripravek v preteklih 12 mesecih.

Or. en

Obrazložitev

Treba je uvesti izrecno zahtevo, da se varnostni list zagotovi brezplačno, s čimer se zagotovi 
skladnost z obstoječo Direktivo o varnostnih listih.

Besedilo Komisije v odstavku 8(a) lahko povzroči stalno posodabljanje varnostnih listov z 
novimi podatki, ne glede na pomembnost. Spremenjeno besedilo pojasnjuje, da se predloži le 
nove podatke, ki lahko zahtevajo spremembo v sedanjem nadzoru upravljanja tveganja.

Odstavek 29(8)b je nepotrebno uradniški in ga je treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 996
Člen 29, odstavek 8 a (novo)

8 a. Dobavitelj pripravkov, oblikovanih v 
postopku recikliranja, je izvzet iz obveznosti 
dobave varnostnega lista prejemniku, kot je 
določeno v Prilogi I k Uredbi. Namesto tega 
se spremenjeni uporabni „varnostni list –
recikliranje“ dobavi le, če se to zahteva ali 
se zanj zaprosi.
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Or. en

Obrazložitev

REACH ima lahko nenameren negativen vpliv na recikliranje plastike. Cilj tega predloga 
spremembe je rešitev tega.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 997
Člen 29, odstavek 8 a (novo)

8 a. Komisija organizira razvoj tehničnih 
smernic, ki določajo najmanjše zahteve za 
varnostne liste, da bi zagotovile jasno in 
primerno zagotavljanje podatkov za 
najboljšo uporabo s strani vseh udeležencev 
v dobavni verigi navzgor in navzdol.

Or. en

Obrazložitev

Varnostni listi so lahko dobro orodje za sporočanje podatkov po dobavni verigi navzgor in 
navzdol za snovi in pripravke. Vseeno varnostni listi dosežejo namen le, če so primerno 
izpolnjeni. Zato mora Komisija razviti tehnična navodila, ki zagotavljajo najmanjše zahteve o 
izpolnjevanju varnostnih listov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 998
Člen 30

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predlaganega predloga spremembe člena 29.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 999
Člen 30, naslov

Obvezno sporočanje informacij po dobavni 
verigi navzdol za snovi in pripravke, za 
katere se ne zahteva varnostnega lista

Obvezno sporočanje podatkov po dobavni 
verigi navzdol za snovi in pripravke ter 
izdelke, za katere se ne zahteva varnostnega 
lista

Or. en

Obrazložitev

Sporočanja podatkov za snovi in izdelke, tudi če se snov lahko uporabi v izdelku, ni. To je še 
zlasti nujno za gradbeništvo, kjer je uporabljenih veliko vrst izdelkov, na voljo pa je le 
sporočanje o dovoljenih snoveh.

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 1000
Člen 30, odstavek 1

1. Vsi udeleženci dobavne verige snovi kot 
take ali v pripravku, ki jim ni treba dostaviti 
varnostnega lista v skladu s členom 29, 
sporočijo neposrednemu uporabniku ali 
distributerju na nižji stopnji v dobavni verigi 
naslednje informacije:

1. Vsi udeleženci dobavne verige snovi kot 
take ali v pripravku, ki jim ni treba dostaviti 
varnostnega lista v skladu s členom 29, 
brezplačno sporočijo neposrednemu 
uporabniku ali distributerju na nižji stopnji v 
dobavni verigi naslednje informacije:

(a) številko(e) registracije(registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;

(a) številko(e) registracije(registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo, za vse snovi, 
za katere se sporočajo podatki iz člena 
30(1)a, b ali c;

(b) ali je treba za snov pridobiti dovoljenje 
ter vse podrobnosti o dovoljenjih, ki so bila 
v tej dobavni verigi izdana ali zavrnjena v 
skladu z naslovom VII;

(b) ali je treba za snov pridobiti dovoljenje 
ter vse podrobnosti o dovoljenjih, ki so bila 
v tej dobavni verigi izdana ali zavrnjena v 
skladu z naslovom VII;

(c) podrobne podatke o vseh omejitvah, 
uvedenih v skladu z naslovom VIII;

(c) podrobne podatke o vseh omejitvah, 
uvedenih v skladu z naslovom VIII;

(d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, potrebne za določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja.

(d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, ki lahko vplivajo na 
ukrepe za obvladovanje tveganja, so na 
voljo.

ali en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe odstranjuje odvečne uradniške zahteve za zagotavljanje zgolj številke 
registracije za snov, ki ne potrebuje varnostnega lista, hkrati pa zagotavlja, da bo(do) 
vsaka(vse) dostopna(e) številka(e) spremljala(e) zagotavljanje podatkov o izdajah in 
zavrnitvah ali podatkov, ki lahko vplivajo na sedanje ukrepe za obvladovanje tveganja (kot je 
navedeno v novem členu 30(1)a, b in c). To je v skladu s predlogom spremembe člena 29(8) 
istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 1001
Člen 30, odstavek 1, uvodni del

Vsi udeleženci dobavne verige snovi kot 
take ali v pripravku, ki jim ni treba dostaviti 
varnostnega lista v skladu s členom 29, 
sporočijo neposrednemu uporabniku ali 
distributerju na nižji stopnji v dobavni verigi 
naslednje informacije:

Vsi udeleženci dobavne verige ali 
distributerji snovi kot take ali v pripravku, 
ki jim ni treba dostaviti varnostnega lista v 
skladu s členom 29, sporočijo neposrednemu 
uporabniku ali distributerju na nižji stopnji v 
dobavni verigi naslednje informacije:

Or. en

Obrazložitev

Namen zagotavljanja podatkov po dobavni verigi navzdol je pomagati uporabnikom snovi in 
pripravkov vzpostaviti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja. Razkritje številk registracije 
zagotavlja zaupne podatke o sestavi pripravkov in dobaviteljih ter je brez dodatnih koristi, ker 
se ta člen nanaša le na nenevarne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis, Miroslav Mikolášik + Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 1002
Člen 30, odstavek 1, točka (a)

(a) številko(e) registracije(registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Namen zagotavljanja podatkov po dobavni verigi navzdol je pomagati uporabnikom snovi in 
pripravkov vzpostaviti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja. Razkritje številk registracije 
zagotavlja zaupne podatke o sestavi pripravkov in dobaviteljih ter je brez dodatnih koristi, ker 
se ta člen nanaša le na nenevarne snovi. (Bowis in drugi)
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Vključevanje številk registracije nerazvrščenih snovi v varnostne liste je protislovno, če se 
tega ne zahteva za razvrščene snovi. To lahko povzroči občutljivo vprašanje o zaupnosti 
podatkov, npr. za pripravke. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb 
členov iz naslova IV: Obveščanje v dobavni verigi. (Vernola in drugi)

Obveznost sporočanja številk(e) registracije (člen 30(1)(a)) je treba črtati in ne nadomestiti. 
Tako so zaupnost poslovanja in podatki podjetja bolje zaščiteni, brez škode za varovanje 
zdravja in okolja. (Weisgerber in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie-Noëlle Lienemann in Anne Ferreira

Predlog spremembe 1003
Člen 30, odstavek 1 (d)

(d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, potrebne za določitev 
in uporabo ustreznih ukrepov za 
obvladovanje tveganja.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe, ki predlaga člen 29(-1) (novo).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Predlog spremembe 1004
Člen 30, odstavek 1, črka (d)

(d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, potrebne za določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja.

(d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, potrebne za določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja pri uporabnikih na nižji stopnji.

Or. de

Obrazložitev

Zahtevo za sporočanje številk(e) registracije (člen 30(1)(a)) je treba črtati zaradi boljše 
zaščite skrivnosti poslovanja in podjetja, brez negativnih vplivov na varovanje zdravja in 
okolja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1005
Člen 30, odstavek 2, uvodni del

2. Informacije se sporočijo pisno najpozneje 
do prve dostave snovi, ki sledi začetku 
veljavnosti te uredbe. Dobavitelji te 
informacije takoj prilagodijo zadnjemu 
stanju in sporočijo navzdol po dobavni 
verigi v naslednjih primerih:

2. Informacije se sporočijo pisno ali v 
elektronski obliki najpozneje do prve 
dostave snovi, ki sledi začetku veljavnosti te 
uredbe. Dobavitelji te informacije takoj 
prilagodijo zadnjemu stanju in sporočijo 
navzdol po dobavni verigi v naslednjih 
primerih:

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za novo tehnologijo prenosa informacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 1006
Člen 30, odstavek 2, uvodni del

Informacije se sporočijo pisno najpozneje do 
prve dostave snovi, ki sledi začetku 
veljavnosti te uredbe. Dobavitelji te 
informacije takoj prilagodijo zadnjemu 
stanju in sporočijo navzdol po dobavni 
verigi v naslednjih primerih:

(Ne vpliva na angleško različico.)

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi popraviti jezikovno napako v italijanski različici predloga 
Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 1007
Člen 30, odstavek 2, točke (b), (c) in (d)

(b) po registraciji snovi; (b) v primeru registracije snovi;
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(c) po izdaji dovoljenja ali njegovi zavrnitvi; (c) v primeru izdaje dovoljenja ali njegove 
zavrnitve; 

(d) po uvedbi omejitve. (d) v primeru uvedbe omejitve.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova IV: 
Obveščanje v dobavni verigi. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 1008
Člen 30 a (novo)

Člen 30 a
Obvezno sporočanje informacij za snovi v 

izdelkih po dobavni verigi navzdol
1. Udeleženec v dobavni verigi za snovi in 
pripravke, ki v izdelku vključujejo snov v 
skladu z merili iz člena 54(a–e) ali so bili 
določeni v skladu s členom 54(f), zagotovi 
informacije poklicnim strankam skupaj z 
varnostnim listom, če te podatke stranka 
zahteva.

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelka na 
zahtevo zagotovi potrošniku podatke o 
prisotnosti snovi v izdelku, če snov 
izpolnjuje merila za izdajo dovoljenja v 
skladu s členom 54.

Or. en

Obrazložitev

Da bi obvladali dobavno verigo za potrošniške izdelke, je nujna pravica do zahtev za 
informacije o snoveh, ki vzbujajo zelo veliko skrb, vključenih v izdelke. Za pretok podatkov je 
prav tako nujno zagotoviti, da imajo potrošniki dostop do informacij o potencialni prisotnosti 
dovoljenih kemikalij z visoko stopnjo tveganja v potrošniških izdelkih. Zagotavljanje deluje 
vzporedno s členom 6 in začne veljati hkrati s členom 6.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 1009
Člen 30 a (novo)
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Člen 30 a
Obvezno sporočanje informacij za snovi in 

pripravke v izdelkih po dobavni verigi 
navzdol

Informacije posredujejo neposrednemu 
uporabniku na nižji stopnji ali distributerju 
po dobavni verigi vsi udeleženci, če izdelek 
vsebuje snov, ki samostojno ali v pripravku 
izpolnjuje merila iz člena 54 (a–e) ali je bila 
ugotovljena v skladu s členom 54(f).

Or. en

Obrazložitev

Udeležence v dobavni verigi je treba opozoriti, da je bila snov, ki vzbuja veliko skrb, 
vključena v kupljeni izdelek. To bo udeležencem omogočilo, da se odločijo na podlagi prejetih 
podatkov o okolju. Zadostne informacije o izdelku so bistvenega pomena na vseh stopnjah 
dobavne verige, ker izkušnje kažejo, da se lahko snovi sprostijo, ko so izdelki uporabljeni ali 
predelani in ko postanejo odpadki. Primeri vključujejo azo-barvila v tekstilnih materialih, 
zaviralce gorenja in ftalate v plastiki ter živo srebro v baterijah. REACH je treba spremeniti, 
zato da gredo naprej tudi informacije o izdelkih.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie-Noëlle Lienemann in Anne Ferreira

Predlog spremembe 1010
Člen 30 a (novo)

 Člen 30 a
Obvezno sporočanje informacij o 

prisotnosti snovi, ki vzbujajo zelo veliko 
skrb, v izdelkih

Vsak proizvajalec, uvoznik ali distributer 
izdelkov mora uporabnikom na nižji stopnji 
dati na voljo podatke o prisotnosti katere 
koli snovi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) Agencija je snov razvrstila kot snov, ki 
izpolnjuje merila iz člena 54,
(b) snov v izdelkih je prisotna v 
koncentraciji najmanj 0,1 % v homogenih 
delih izdelka.
Vsak udeleženec v dobavni verigi mora 
strankam, ki bodo kupile navedene izdelke, 
dokler so izpolnjeni pogoji iz točke (b), 
zagotoviti tudi te informacije.
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Or. fr

Obrazložitev

Trenutni predlog ne zahteva, da so izdelku priloženi tudi informacije o prisotnosti kemikalij v 
izdelku. Te informacije so nujne za zagotavljanje verodostojnosti uporabnikov na nižji stopnji 
v očeh njihovih strank in za usklajevanje z obveznostmi iz drugih zakonodaj. 

Razen tega lahko uporabniku škodljive snovi iz izdelkov neposredno škodijo, še zlasti med 
popravili, vzdrževalnimi deli in recikliranjem. Ta predlog spremembe bo koristil tudi malim in 
srednjim podjetjem, ob upoštevanju posebnih težav, ki jih imajo pri pridobivanju podatkov od 
dobaviteljev v primerjavi z velikimi podjetji. 

Danes se gradbeni material reciklira in ponovno uporablja pri gradbenih delih, kar v veliki 
meri pripomore k trajnostnemu razvoju. Vseeno pa je mogoče, da reciklirani material vsebuje 
snovi, ki vzbujajo veliko skrb, zato bi morala podjetja imeti možnost pridobivanja teh 
podatkov. Direktiva IPPC (96//ES) in Direktiva o gradbenih proizvodih (89/106/EGS) ne 
zagotavljata varne uporabe nevarnih kemikalij ali ustreznega obveščanja uporabnikov. 

Predlagana mejna vrednost koncentracije 0,1 % je v skladu z mejnimi vrednostmi razvrstitve 
v okviru obstoječe Direktive o nevarnih pripravkih (1999/45/EGS).

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie-Noëlle Lienemann in Anne Ferreira

Predlog spremembe 1011
Člen 30 b (novo)

 Člen 30 b
Obvezno sporočanje informacij o 

prisotnosti snovi, ki vzbujajo skrb, v 
izdelkih

Vsak proizvajalec, uvoznik ali distributer 
izdelkov mora zagotoviti podatke o 
prisotnosti katerih koli snovi, ki ustrezajo 
merilom za razvrstitev nevarnih snovi, 
določenim v Direktivi 67/548, v primeru, da 
je snov prisotna v koncentraciji najmanj 
0,1 % v homogenih delih izdelka in če te 
podatke kupec izredno zahteva. Dobavitelj 
izdelka kupca pisno obvesti v roku osmih 
dni.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe, ki predlaga člen 30 a (novo).
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Da se zagotovi prilagodljivost Direktive REACH, se informacije o prisotnosti nevarnih snovi 
ne zagotovijo samodejno, ampak na zahtevo stranke.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward + Avril Doyle

Predlog spremembe 1012
Člen 31, uvodni del

Vsak udeleženec dobavne verige snovi ali 
pripravka sporoči naslednjemu udeležencu 
ali distributerju, ki je v dobavni verigi na 
višji stopnji, naslednje informacije:

Razen če bi prišlo do razkritja zaupnih 
podatkov, zaščitenih s členom 116, vsak 
udeleženec dobavne verige snovi ali 
pripravka sporoči naslednjemu udeležencu 
ali distributerju, ki je v dobavni verigi na 
višji stopnji, naslednje informacije:

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje iz prijave v dobavni verigi mora biti uporabnikom nižje stopnje na voljo, če bi prijava 
razkrila zaupne podatke o uporabnikih nižje stopnje ali posebni uporabi kemikalij. Na primer, 
če je uporabnik na nižji stopnji iznašel edinstveno uporabo kemijske snovi in se odloči, da bo 
uporabo registriral ločeno ter proizvajalca o posebni uporabi ne obvesti, na tak način 
prepreči, da bi proizvajalec podatke o takšni uporabi posredoval konkurenčnim uporabnikom 
na nižji stopnji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 1013
Člen 31, odstavek 1, točki (a) in (b)

(a) nove informacije o nevarnih lastnostih, 
ne glede na zadevne uporabe;

(b) vse druge informacije, ki bi lahko 
povzročile dvom o ustreznosti ukrepov za 
obvladovanje tveganj iz dostavljenega 
varnostnega lista, ki bodo sporočene samo 
za navedene uporabe.

(a) nove informacije o nevarnih lastnostih, 
ne glede na zadevne skupine 
izpostavljenosti;

(b) vse druge informacije, ki bi lahko 
povzročile dvom o ustreznosti ukrepov za 
obvladovanje tveganj iz dostavljenega 
varnostnega lista, ki bodo sporočene samo 
za navedene skupine izpostavljenosti.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe X člena 3, št. 13 a (novo).



AM\565932SL.doc 87/110 PE 357.820v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 1014
Člen 31 a (novo)

Člen 31 a
Vsi uporabniki na nižji stopnji, ki 
sodelujejo pri pripravljanju varnostnih 
podatkov, posredujejo te informacije 
kateremu koli prejemniku, razen 
posameznim potrošnikom. Kupci lahko take 
informacije pridobijo pri zvezah in 
institucionalnih organizacijah. Proizvajalci 
morajo odgovoriti in posredovati ustrezne 
podatke v največ 15 dneh.

Or. el

Obrazložitev

Nujno za pravilne informacije brez ustvarjanja dodatnega bremena v obliki množice 
potrošnikov in krepi vlogo organizacij. Bolj neposredno in razumljivo od predhodnih določb.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Karin Scheele + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 1015
Člen 31 a (novo)

Člen 31 a
Obvezno sporočanje informacij o snoveh v 

izdelkih

Uporabniki na nižji stopnji, ki izdelku 
dodajo snov ali pripravek, za katerega je bil 
oblikovan varnostni list, in tisti, ki pozneje 
rokujejo s tem izdelkom ali ga nadalje 
predelajo, predložijo varnostni list 
prejemnikom tega izdelka ali njegovega 
derivata. Potrošnik ni prejemnik.

Potrošniki imajo pravico od proizvajalca ali
uvoznika zahtevati informacije o snoveh, 
prisotnih v izdelku, ki ga proizvaja ali 
uvaža. Proizvajalec ali uvoznik odgovori v 
15 delovnih dneh.
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Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci izdelkov, trgovci na drobno in potrošniki morajo imeti možnost ugotoviti, katere 
posebne snovi so prisotne v končnem izdelku, in poiskati varnejše druge možnosti, če je to 
potrebno. Časovna omejitev petnajstih dni je določena v skladu z običajnim odzivnim časom 
iz Uredbe 1049/2001, ki zagotavlja dostop do dokumentov institucij Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 1016
Člen 31 a (novo)

Člen 31 a
Obvezno sporočanje informacij o snoveh v 

izdelkih
Uporabniki na nižji stopnji, ki izdelku 
dodajo snov ali pripravek, za katerega je bil 
oblikovan varnostni list, in tisti, ki pozneje 
rokujejo s tem izdelkom ali ga nadalje 
predelajo, predložijo varnostni list 
prejemnikom tega izdelka ali njegovega 
derivata. Javnost ni prejemnik.
Javnost ima pravico od proizvajalca ali 
uvoznika zahtevati informacije o snoveh, 
prisotnih v izdelku, ki ga ta proizvajalec ali 
uvoznik proizvaja ali uvaža. Proizvajalec ali 
uvoznik odgovori v 15 delovnih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci izdelkov, trgovci na drobno in javnost morajo imeti možnost ugotoviti, katere 
posebne snovi so prisotne v končnem izdelku in poiskati varnejše druge možnosti, če je to 
potrebno. Časovna omejitev petnajstih dni je določena v skladu z običajnim odzivnim časom 
iz Uredbe 1049/2001, ki zagotavlja dostop do dokumentov institucij Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 1017
Člen 31 a (novo)



AM\565932SL.doc 89/110 PE 357.820v01-00

SL

Člen 31 a
Obvezno sporočanje informacij o snoveh v 

izdelkih
1. Udeleženec dobavne verige za snovi in 
pripravke, ki izdelku doda snov s področja 
uporabe točk (a) do (f) člena 54, o tem 
obvesti vse uporabnike na nižji stopnji in 
distributerje.
2. Na zahtevo potrošnika mora distributer 
izdelka zagotoviti informacije o vsebnosti 
snovi v izdelku, ki spada na področje 
uporabe točk (a) do (f) člena 54.

Or. en

Obrazložitev

Pretok informacij v dobavni verigi od proizvajalca do uporabnikov na nižji stopnji, ki jih 
zahteva REACH, se ustavi, ko kemikalija pride v izdelek. Ta predlog spremembe zagotavlja, 
da udeleženci na vedno nižji stopnji dobavne verige za izdelke prejmejo informacije o 
vsebnosti nevarnih kemikalij v teh izdelkih. Poleg tega te informacije proizvajalci/uporabniki 
izdelkov rabijo zato, da ravnajo v skladu z ostalo zakonodajo ES (npr. z direktivo o varnosti 
proizvodov, direktivo o igračah), da se izognejo uporabi nevarnih kemikalij in, še 
pomembneje, da te informacije posredujejo potrošnikom.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 1018
Člen 32, naslov

Dostopnost informacij iz varnostnega lista
delavcem

Dostopnost informacij o varnosti delavcem

Or. it

Obrazložitev

Dostopne ne smejo biti vse informacije iz varnostnega lista. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova IV: Obveščanje v dobavni verigi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1019
Člen 33

Vsi udeleženci dobavne verige zbirajo vse 
informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje 
svojih nalog iz te uredbe, ter jih hranijo 
najmanj deset let po tem, ko so zadnjič 
proizvedli, uvozili, dobavili ali uporabili 
snov kot tako ali v pripravku. Brez vpliva na 
naslova II in VI vsak udeleženec dobavne 
verige na zahtevo takoj te informacije 
predloži ali jih da na razpolago pristojnemu 
organu države članice, v kateri ima ta 
udeleženec dobavne verige svoj sedež, ali 
Agenciji.

Vsi udeleženci dobavne verige zbirajo vse 
informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje 
svojih nalog iz te uredbe, ter jih hranijo 
najmanj pet let po tem, ko so zadnjič 
proizvedli, uvozili, dobavili ali uporabili 
snov kot tako ali v pripravku. Brez 
poseganja v naslova II in VI vsak 
udeleženec dobavne verige na zahtevo takoj 
te informacije predloži ali jih da na 
razpolago (črtano) Agenciji.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost za hranjenje vseh informacij REACH deset let po tem, ko je bila snov nazadnje 
proizvedena, uvožena, dobavljena ali uporabljena, je velika birokratska težava za mala in 
srednja podjetja. Zato je treba to obdobje znižati na pet let.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1020
Člen 34, odstavek 1 in 1 a (novo)

Ocene kemijske varnosti uporabnikov na 
nižji stopnji ter obvezna uporaba in 

priporočilo ukrepov za zmanjšanje tveganja

Ocene uporabnikov na nižji stopnji ter 
obvezna uporaba in priporočilo ukrepov za 

zmanjšanje tveganja

1. Uporabnik na nižji stopnji lahko zagotovi 
informacije, ki pomagajo pri pripravi 
registracije.

1. Uporabnik na nižji stopnji lahko zagotovi 
informacije, ki pomagajo pri pripravi 
registracije.
1 a. Pred začetkom uporabe snovi 
uporabnik na nižji stopnji določi, ali 
njegova uporaba ustreza skupini uporab in 
izpostavljenosti, ocenjeni pri registraciji, ali 
skupini, vključeni v seznam snovi v skladu s 
členom 6 a(3) do (5).
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Or. de

Obrazložitev

Uporabnik na nižji stopnji mora zagotoviti, da uporaba ustreza registrirani ali predhodno 
registrirani skupini uporab in izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 1021
Člen 34, odstavek 1

1. Uporabnik na nižji stopnji lahko zagotovi 
informacije, ki pomagajo pri pripravi 
registracije.

1. Uporabnik na nižji stopnji lahko zagotovi 
informacije, ki pomagajo pri pripravi 
registracije. Te informacije se lahko 
pošljejo neposredno Agenciji. Določbe 
poglavja III v zvezi z izmenjavo podatkov 
smiselno veljajo tudi za uporabnike na nižji 
stopnji.

Or. en

Obrazložitev

Brez možnosti neposrednega prijavljanja Agenciji bi bila pravica do varovanja podatkov 
uporabnika na nižji stopnji resno ogrožena. V nasprotnem primeru bi bili podatki na 
razpolago dobavitelju brez možnosti nadzora uporabe teh informacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 1022
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden 
potek izpostavljenosti.

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika, uporabnika na nižji stopnji, 
distributerja ali drugega udeleženca v 
dobavni verigi, ki mu dobavlja snov, zato da 
bi ta postala navedena uporaba. Pri tem 
zagotovi dovolj informacij, ki njegovemu 
dobavitelju omogočijo, da v svoji oceni 
kemijske varnosti za uporabo oceni 
izpostavljenost. 
Ta odstavek ne velja za uporabo, ki ni 
podprta.

Or. en
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Obrazložitev

Dobavitelj ne sme imeti obveznosti v zvezi s podpiranjem vseh uporab, ki jih določi uporabnik 
na nižji stopnji, in s pripravo predvidenega poteka izpostavljenosti za uporabe, ki jih ne 
podpira.

Odstavek 2 ne sme biti v nasprotju z naslovom 16 varnostnega lista (tudi del varnostnega lista 
GHS).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1023
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden
potek izpostavljenosti.

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo zagotovi predvideni
potek izpostavljenosti.

V skladu s členom 3 (26) lahko 
proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji zavrne zagotavljanje predvidenega 
poteka izpostavljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da lahko dobavitelj le izjemoma zavrne izdelavo 
potrebnega predvidenega poteka izpostavljenosti za uporabnika na nižji stopnji. To pojasnilo 
je še posebno pomembno za mala in srednja podjetja, ker jim omogoča pravno varnost in bolj 
zanesljiv izračun stroškov. Ta predlog spremembe je treba brati v povezavi s predlogom 
spremembe člena 3(26).

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 1024
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika, uporabnika na nižji stopnji,
distributerja ali katerega koli drugega 
udeleženca v dobavni verig, ki mu dobavlja 
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informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden potek 
izpostavljenosti.

snov, zato da bi ta postala navedena 
uporaba. Pri tem zagotovi dovolj informacij, 
ki njegovemu dobavitelju omogočijo, da v 
svoji oceni kemijske varnosti za uporabo 
pripravi predvideni potek izpostavljenosti.

Ta odstavek ne velja za nepooblaščeno 
uporabo.

Or. fr

Obrazložitev

Dobavitelji niso obvezan, da odobrijo vse uporabe, ki jih določijo uporabniki na nižji stopnji, 
ali da pripravijo predvideni potek izpostavljenosti za uporabo, ki je niso odobrili.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 1025
Člen 34, odstavek 2

2.  Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, 
da o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden
potek izpostavljenosti.

2.  Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, 
da o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo zagotovi predvideni
potek izpostavljenosti.

Ta odstavek ne velja za nenamerno 
uporabo.

Or. it

Obrazložitev

Dobavitelj ne sme imeti obveznosti za zagotovitev predvidenega poteka izpostavljenosti za 
nenamerno uporabo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 1026
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
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o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden 
potek izpostavljenosti.

o skupini izpostavljenosti snovi pisno 
obvesti proizvajalca, uvoznika ali 
uporabnika na nižji stopnji, ki mu dobavlja 
snov, zato da bi ta postala navedena skupina 
izpostavljenosti. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi ustrezne 
predvidene poteke izpostavljenosti.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 3, št. 13 a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1027
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden 
potek izpostavljenosti.

2. Vsak uporabnik na nižji stopnji ima 
pravico, da o uporabi pisno obvesti 
proizvajalca, uvoznika ali uporabnika na 
nižji stopnji, ki mu dobavlja snov, ki ne 
ustreza ocenjeni ali predhodno registrirani 
uporabi ali skupini izpostavljenosti, zato da 
bi ta postala navedena uporaba. Pri tem 
zagotovi dovolj informacij, ki njegovemu 
dobavitelju omogočijo, da dodeli uporabo 
skupini uporab in izpostavljenosti, kot je 
določeno v prilogi Iaa, da v svoji oceni
kemijske varnosti za uporabo pripravi oceno 
izpostavljenosti ali sestavi varnostni list.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 34(1)(a).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 1028
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo pripravi predviden potek 
izpostavljenosti.

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba v pomenu člena 3(25) in 
(30). Pri tem zagotovi dovolj informacij, ki 
njegovemu dobavitelju omogočijo, da v 
svoji oceni kemijske varnosti za uporabo 
pripravi predvideni potek izpostavljenosti.

Or. de

Obrazložitev

Uporabnik mora imeti možnost, da obvesti svojega dobavitelja o eni ali več dodatnih 
skupinah uporab in izpostavljenosti. Skupine uporab in izpostavljenosti morajo oblikovati 
osnovo za pritok informacij po dobavni verigi. Skupine uporab in izpostavljenosti so glavno 
sredstvo strukturiranega prenosa informacij o ukrepih za obvladovanje tveganja, ciljnih 
vrednostih izpostavljenosti (npr. DNEL, PKBU) in pogojih za uporabo v dobavni verigi. 
Podpirajo udeležence dobavne verige in so v pomoč pri oblikovanju varnostnega lista za 
naslednjega udeleženca dobavne verige.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1029
Člen 34, odstavek 4

4. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji pripravi poročilo o kemijski 
varnosti v skladu s Prilogo XI za vse 
uporabe, ki ne spadajo pod pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu
je bil sporočen v varnostnem listu.

Če uporabnik na nižji stopnji izvaja ali 
priporoča predvideni potek izpostavljenosti, 
ki vključuje najmanj pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 

4. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji za vse uporabe, ki ne spadajo 
pod kategorije uporabe ali izpostavljenosti, 
ki so mu bile sporočene v varnostnem listu, 
pripravi svoj varnostni list v skladu s 
Prilogo I a, ob upoštevanju te drugačne 
uporabe. Pri tem mora za svojo drugačno 
uporabo navesti skupino uporab in 
izpostavljenosti v skladu s Prilogo Iaa.
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je bil sporočen, mu ni treba sestaviti 
poročila o kemijski varnosti.
Uporabniku na nižji stopnji ni treba 
pripraviti poročila o kemijski varnosti v 
naslednjih dveh primerih:
(a) za snov ni treba dostaviti varnostnega 
lista;
(b) dobavitelju ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Popolnoma preveč je pričakovati, da bi uporabnik na nižji stopnji pripravil poročilo o 
varnosti snovi; priprava varnostnega lista je dovolj.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 1030
Člen 34, odstavek 4

4. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji pripravi poročilo o kemijski 
varnosti v skladu s Prilogo XI za vse 
uporabe, ki ne spadajo pod pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 
je bil sporočen v varnostnem listu.

Če uporabnik na nižji stopnji izvaja ali 
priporoča predvideni potek izpostavljenosti, 
ki vključuje najmanj pogoje iz predvidenega 
poteka izpostavljenosti, ki mu je bil 
sporočen, mu ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti.

Uporabniku na nižji stopnji ni treba 
pripraviti poročila o kemijski varnosti v 
naslednjih dveh primerih:
(a) za snov ni treba dostaviti varnostnega 
lista;

4. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji pripravi poročilo o kemijski 
varnosti v skladu s Prilogo XI za vse 
uporabe, ki ne spadajo pod skupine uporab 
in izpostavljenosti, ki so mu bile sporočene
v varnostnem listu.

Če uporabnik na nižji stopnji izvaja ali 
priporoča predvideni potek izpostavljenosti, 
ki vključuje najmanj pogoje iz skupin 
uporab in izpostavljenosti, ki so mu bile
sporočene, mu ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti.

Uporabniku na nižji stopnji ni treba 
pripraviti poročila o kemijski varnosti v 
naslednjih dveh primerih:
(a) za snov ni treba dostaviti varnostnega 
lista;
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(b) dobavitelju ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti.

(b) dobavitelju ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Uporabnik mora imeti možnost, da obvesti svojega dobavitelja o eni ali več dodatnih 
skupinah uporab in izpostavljenosti. Skupine uporab in izpostavljenosti morajo oblikovati 
osnovo za pritok informacij po dobavni verigi. Skupine uporab in izpostavljenosti so glavno 
sredstvo strukturiranega prenosa informacij o ukrepih za obvladovanje tveganja, ciljnih 
vrednostih izpostavljenosti (npr. DNEL, PKBU) in pogojih za uporabo v dobavni verigi. 
Podpirajo udeležence dobavne verige in so v pomoč pri oblikovanju varnostnega lista za 
naslednjega udeleženca dobavne verige.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1031
Člen 34, odstavek 4, pododstavek 1

4. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji pripravi poročilo o kemijski 
varnosti v skladu s Prilogo XI za vse 
uporabe, ki ne spadajo pod pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 
je bil sporočen v varnostnem listu.

4. Vsak uporabnik snovi kot take ali v 
pripravku na nižji stopnji pripravi poročilo o 
kemijski varnosti v skladu s Prilogo XI za 
vse uporabe v količini 1 tone ali več na leto 
na snov, ki ne spadajo pod pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 
je bil sporočen v varnostnem listu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja enako obravnavo registracijskih zavezancev in 
uporabnikov na nižji stopnji v zvezi z uporabami, ki morajo biti vključene v oceno kemijske 
varnosti, ki jih je treba – zaradi večje uporabnosti – zahtevati samo za uporabe v količini 1 
tone ali več na leto.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1032
Člen 34, odstavek 4, pododstavek 3

Uporabniku na nižji stopnji ni treba Uporabniku na nižji stopnji ni treba 
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pripraviti poročila o kemijski varnosti v 
naslednjih dveh primerih:

pripraviti poročila o kemijski varnosti v 
katerem koli od naslednjih dveh primerov:

(a) za snov ni treba dostaviti varnostnega 
lista;

(a) za snov ni treba dostaviti varnostnega 
lista;

(b) dobavitelju ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti.

(b) dobavitelju ni treba sestaviti poročila o 
kemijski varnosti;

(b a) za obdobje 5 let za uporabo za v 
izdelek in postopek usmerjene raziskave in 
razvoj, če Agenciji predloži informacije iz 
člena 35 in seznam strank ali uporabnikov, 
če obstajajo, ter ocenjeno količino, ki jo 
porabi za PPORD.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja možnost, da bi imeli uporabniki na nižji stopnji, ki opravljajo v 
izdelek in postopek usmerjene raziskave in razvoj, koristi od oprostitve obveznosti v zvezi z 
izvajanjem ocene kemijske varnosti za to uporabo z vključitvijo dodatnih informacij, ki jih ni 
težko pridobiti, v poročilo, ki ga morajo poslati Agenciji za to uporabo v skladu s členom 35. 
(Povezano s predlogi sprememb člena 3(22), člena 4 a in člena 7 istega avtorja.)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1033
Člen 34, odstavek 5

5. Uporabnik na nižji stopnji mora določiti, 
uporabljati in, kjer je ustrezno, priporočiti 
primerne ukrepe za ustrezen nadzor 
nevarnosti, ugotovljenih v:

(a) dostavljenem(ih) varnostnem(ih) 
listu(ih);
(b) v njegovi oceni kemijske varnosti. 

5. Uporabnik na nižji stopnji mora določiti, 
uporabljati in, kjer je ustrezno, priporočiti 
primerne ukrepe za ustrezen nadzor 
nevarnosti, ugotovljenih v njegovem 
varnostnem listu.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 34(4) (zgoraj).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1034
Člen 34, odstavek 6

6. Uporabniki na nižji stopnji dajo svoja
poročila o kemijski varnosti na razpolago 
drugim in jih sproti dopolnjujejo.

6. Uporabniki na nižji stopnji dajo svoj 
varnostni list na razpolago drugim in jih 
sproti dopolnjujejo.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 34(4) (zgoraj).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1035
Člen 34, odstavek 7

7. Člen 13(2) in (5) se uporablja mutatis 
mutandis.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 34(4) (zgoraj).

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 1036
Člen 35

1. Pred začetkom določene uporabe snovi, ki 
jo je v skladu s členoma 5 ali 16 registriral 
udeleženec, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, mora uporabnik na nižji stopnji 
Agenciji sporočiti informacije iz odstavka 2 
tega člena, če je dobil varnostni list, ki
vključuje predvideni potek izpostavljenosti, 
in če uporabnik na nižji stopnji snov 

1. Pred začetkom uporabe snovi v skupini 
izpostavljenosti, ki jo je v skladu s členoma 
5 ali 16 registriral udeleženec, ki je v 
dobavni verigi na višji stopnji, mora 
uporabnik na nižji stopnji Agenciji sporočiti 
informacije iz odstavka 2 tega člena, če je 
dobil varnostni list, ki vsebuje dano skupino 
izpostavljenosti, in uporabnik na nižji 
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uporablja pod pogoji, ki niso opisani v tem 
predvidenem poteku izpostavljenosti.

2. Informacije, ki jih sporoči uporabnik na 
nižji stopnji, morajo v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, vsebovati
naslednje podatke:

(a) podatke o njem in podatke za stike;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;

(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;

(d) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih), če je (so) znan(i); 

(e) kratek splošen opis uporabe (uporab);

(f) predlog dodatnih preskusov na 
vretenčarjih, če uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so nujno potrebni za dokončanje 
njegove ocene kemijske varnosti.

3. Uporabnik na nižji stopnji te informacije 
takoj dopolni, če se spremenijo informacije, 
sporočene v skladu z odstavkom 1.

4. Uporabnik na nižji stopnji obvesti 
Agencijo v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, če se njegova 
razvrstitev snovi razlikuje od razvrstitve 
njegovega dobavitelja.

5. Poročanje v skladu z odstavki 1 do 4 se ne 
zahteva za snov kot tako ali v pripravku, ki 
jo uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže ene tone na leto.

stopnji uporabi snov na drugačen način.
2. Informacije, ki jih sporoči uporabnik na 
nižji stopnji, vsebuje v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, naslednje 
podatke:
(a) podatke o njem in podatke za stike;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;

(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;

(d) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih), če je (so) znan(i); 

(e) kratek splošen opis skupin 
izpostavljenosti;
(f) predlog dodatnih preskusov na 
vretenčarjih, če uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so nujno potrebni za dokončanje 
njegove ocene kemijske varnosti.

3. Uporabnik na nižji stopnji te informacije 
takoj dopolni, če se spremenijo informacije, 
sporočene v skladu z odstavkom 1.

4. Uporabnik na nižji stopnji obvesti 
Agencijo v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, če se njegova 
razvrstitev snovi razlikuje od razvrstitve 
njegovega dobavitelja.

5. Poročanje v skladu z odstavki 1 do 4 se ne 
zahteva za snov kot tako ali v pripravku, ki 
jo uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže 10 ton na leto.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe X člena 3, št. 13 a (novo). 2. Glej obrazložitev 
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predloga spremembe X za člen 2(1).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1037
Člen 35, naslov

Obvezno sporočanje informacij pri 
uporabnikih na nižji stopnji

Obvezno sporočanje informacij Agenciji pri 
uporabnikih na nižji stopnji

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 34.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1038
Člen 35, odstavek 1

1. Pred začetkom določene uporabe snovi, 
ki jo je v skladu s členoma 5 ali 16 
registriral udeleženec, ki je v dobavni verigi 
na višji stopnji, mora uporabnik na nižji 
stopnji Agenciji sporočiti informacije iz 
odstavka 2 tega člena, če je dobil varnostni 
list, ki vključuje predvideni potek 
izpostavljenosti, in če uporabnik na nižji 
stopnji snov uporablja pod pogoji, ki niso 
opisani v tem predvidenem poteku 
izpostavljenosti.

1. Kjer je uporaba predvidena v členu 
34(2), ki ne spada pod skupino uporab in 
izpostavljenosti, ki jo je ocenil proizvajalec 
ali uvoznik, se zahteva predložitev obvestila 
Agenciji pred začetkom drugačne uporabe.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 34.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut 
Kuhne, Mechtild Rothe

Predlog spremembe 1039
Člen 35, odstavek 1

1. Pred začetkom določene uporabe snovi, ki 
jo je v skladu s členoma 5 ali 16 registriral 
udeleženec, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, mora uporabnik na nižji stopnji 
Agenciji sporočiti informacije iz odstavka 2 
tega člena, če je dobil varnostni list, ki 
vključuje predvideni potek izpostavljenosti, 
in če uporabnik na nižji stopnji snov 
uporablja pod pogoji, ki niso opisani v tem 
predvidenem poteku izpostavljenosti.

1. Pred začetkom določene uporabe snovi, ki 
jo je v skladu s členoma 5 ali 16 registriral 
udeleženec, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, mora uporabnik na nižji stopnji 
Agenciji sporočiti informacije iz odstavka 2 
tega člena, če je dobil varnostni list, ki 
vključuje skupine uporab in 
izpostavljenosti, in če uporabnik na nižji 
stopnji snov uporablja zunaj skupin uporab 
in izpostavljenosti.

Or. de

Obrazložitev

Skupine uporab in izpostavljenosti so glavno sredstvo strukturiranega prenosa informacij o 
ukrepih za obvladovanje tveganja, ciljnih vrednostih izpostavljenosti (npr. DNEL, PKBU) in 
pogojih za uporabo v dobavni verigi. Podpirajo udeležence dobavne verige in so v pomoč pri 
oblikovanju varnostnega lista za naslednjega udeleženca dobavne verige. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1040
Člen 35, odstavek 2, točka (b)

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1) ali predregistracijsko številko iz 
člena 36a(1), če je (so) na voljo;

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 34.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 1041
Člen 35, odstavek 2, točka (e)

(e) kratek splošen opis uporabe (uporab); (e) kratek splošen opis uporabe (uporab), 
vključno z ustreznimi skupinami uporab in 
izpostavljenosti iz Priloge Iaa;

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 34.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio 
Berlato

Predlog spremembe 1042
Člen 35, odstavek 2, točka (f)

(f) predlog dodatnih preskusov na 
vretenčarjih, če uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so nujno potrebni za dokončanje
njegove ocene kemijske varnosti.

(f) predlog dodatnih preskusov na 
vretenčarjih, če uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so nujno potrebni za dokončanje 
njegove ocene kemijske varnosti.
Če tak podatek ni na voljo, velja postopek iz 
člena 25.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe je tesno povezan s predlogi sprememb členov 9(a)(x), 24(5), 25(1) in 
26(1) ter je narejen na njihovi podlagi. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezne 
vidike predložitve podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezen 
dostop do podatkov je bistven za mala in srednja podjetja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 1043
Člen 35, odstavek 5

5. Poročanje v skladu z odstavki 1 do 4 se ne 
zahteva za snov kot tako ali v pripravku, ki 
jo uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže ene tone na leto.

5. Poročanje v skladu z odstavki 1 do 4 se ne 
zahteva za snov kot tako ali v pripravku, ki 
jo uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže ene tone na leto, razen 
za snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb.

Or. nl

Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki vzbujajo veliko skrb, če je količina manjša od 1 tone 
na leto. Te snovi, ki vzbujajo veliko skrb, imajo lahko škodljive posledice za okolje in zdravje 
ljudi (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 1044
Člen 35 a (novo)

Člen 35 a
Obvezno sporočanje informacij pri malih in 

srednjih podjetjih na nižji stopnji
1. Pred začetkom določene uporabe snovi, 
ki jo prijavi udeleženec, ki je v dobavni 
verigi na višji stopnji, v skladu s členoma 5 
ali 16, vsak uporabnik na nižji stopnji 
Agenciji predloži informacije iz odstavka 2 
tega člena, če se mu predloži varnostni list, 
ki vključuje potek izpostavljenosti, in 
uporabnik na nižji stopnji uporablja snov 
zunaj pogojev, opisanih v tem predvidenem 
poteku izpostavljenosti.
2. Informacije, ki jih sporoči uporabnik na 
nižji stopnji, vsebujejo v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, naslednje 
podatke:
(a) podatke o njem in podatke za stike;
(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;
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(c) podatke o snovi(eh) v skladu z oddelkom 
2 Priloge IV;
(d) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih), če je (so) znan(i); 
(e) kratek splošni opis uporabe (uporab).
3. Če Agencija meni, da so potrebni 
nadaljnji podrobnejši preskusi na 
vretenčarjih ali nevretenčarjih, mora 
zagotoviti, da se jih zajame iz obstoječih 
preskusov, ali naročiti državam članicam, v 
katerih podjetje deluje, da opravijo 
preskuse. Kakršni koli rezultati, ki so 
uporabni za ocenitev varnosti Agencije, se 
predložijo Agenciji. 
4. Če so rezultati preskusov, ki so bili vzeti 
ali naročeni s strani Agencije, negativni, 
Agencija o tem obvesti vlagatelja in njegovo 
državo, da zaustavita uporabo.
5. Uporabnik na nižji stopnji te informacije 
takoj dopolni, če se spremenijo informacije, 
sporočene v skladu z odstavkom 1.
6. Uporabnik na nižji stopnji obvesti 
Agencijo v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, če se njegova 
razvrstitev snovi razlikuje od razvrstitve 
njegovega dobavitelja.
7. Poročanje v skladu z odstavki 1 do 4 se 
ne zahteva za snov kot tako ali v pripravku, 
ki jo uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže ene tone na leto.

Or. it

Obrazložitev

Ad hoc postopek, ki malim in srednjim podjetjem omogoča, da registrirajo navedeno lastno 
uporabo, ki s tem ščiti njihovo industrijsko tajnost.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 1045
Člen 35 a (novo)

Člen 35 a
Postopek obveznega sporočanja informacij 

za mala in srednja podjetja
1. Kjer je uporabnik na nižji stopnji malo 
ali srednje podjetje v smislu člena 3(30) te 
uredbe, se uporablja postopek sporočanja iz 
člena 35, razen odstavka 2(f) in odstavkov 
3, 4 in 5.
2. Nadaljnje podrobnejše preskuse na 
vretenčarjih in nevretenčarjih, ki se 
izkažejo za potrebne zaradi ocene Agencije, 
določi Agencija med obstoječimi preskusi.
3. Če preskusi iz prejšnjega odstavka še ne 
obstajajo, Agencija naroči državi članici, v 
kateri ima malo ali srednje podjetje sedež, 
da opravi preskuse. Rezultati, ki so koristni 
za oceno varnosti, se sporočijo malemu ali 
srednjemu podjetju po zaključku preskusov.
4. Če so rezultati preskusa negativni, 
Agencija čim prej obvesti vlagatelja (malo 
ali srednje podjetje) in državo članico, v 
kateri ima vlagatelj sedež, da se zaustavi 
uporaba snovi, ki je bila preskušena. 
5. Uporabnik na nižji stopnji mora 
posodobiti informacije, ki se sporočajo v 
skladu s členom 1, takoj ko se pojavijo 
spremembe teh informacij.
6. Uporabnik na nižji stopnji obvesti 
Agencijo v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, če se njegova 
razvrstitev snovi razlikuje od razvrstitve 
njegovega dobavitelja.
7. Poročanje v skladu z odstavki 1 do 4 se 
ne zahteva za snov kot tako ali v pripravku, 
ki jo uporabnik na nižji stopnji uporablja v 
količini, ki ne doseže ene tone na leto.

Or. it
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Obrazložitev

Treba je vključiti ad hoc postopek za mala in srednja podjetja za zagotovitev, da se lahko 
registracija navedene lastne uporabe opravi brez poseganja v industrijsko tajnost. S tem se 
prepreči tveganje za nastanek nelojalne konkurence med udeležencem na višji stopnji in 
uporabnikom na nižji stopnji.

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 3(29 a) istega poslanca.


